
االدارة االمريكية تتالعب بسقف بقاء قواتها والحكومة عاجزة عن اداء دورها  في فرض هيبة الدولة  
البنتاغون يضرب سيادة العراق عرض الحائط..

المراقب العراقي /سالم الزبيدي..
بق�اء الق�وات االمريكي�ة من عدم�ه بات 
يصدر عىل لسان واشنطن وقيادات رفيعة 
املس�توى يف االدارة االمريكي�ة، متج�اوزة 
يف ذل�ك دور الحكوم�ة العراقي�ة يف ه�ذا 
الش�ان، اذ يرتفع س�قف البقاء االمريكي 
او ينخف�ض  العراقي�ة  يف داخ�ل االرايض 
وفقاً للمصالح االمريكية العابرة للسيادة 
بينم�ا  الحكوم�ي،  الق�رار  واس�تقاللية 
تواج�ه تل�ك الترصيحات بصم�ت مطبق 
من الخارجية العراقية والجهات املسؤولة 

االخرى.
اذ اكد القنصل االمريكي يف اربيل س�تيفن 
االحتف�اظ  ق�رر  البنتاغ�ون  ان  فاج�ن 
)بمستشاريه العس�كريني( يف العراق ملدة 
عامني ملس�اعدة القوات االمني�ة العراقية 

بحجة التدريب بحسب قوله.
ويدل�ل ه�ذا الترصي�ح ع�ىل ان الق�وات 
االمريكي�ة ماضي�ة يف بقائه�ا بالقواع�د 
العس�كرية ش�مال وغربي الع�راق ، دون 
االنس�حاب بالرغم من املطالبات الشعبية 
والسياس�ية الداعي�ة اىل س�حب الوحدات 
القتالي�ة االجنبي�ة م�ن الع�راق النتف�اء 

الحاجة اىل تواجدها.
وع�ىل الرغ�م من تلوي�ح عدد م�ن النواب 
ب�إدراج قانون اخ�راج الق�وات االمريكية 
من العراق اال انه بقي حبيس الترصيحات 
، فيم�ا تبادلت الكتل االتهامات بتس�ويف 

ادراج القان�ون ع�ىل طاولة الربمل�ان فيما 
بينها.

وبهذا الجانب يرى املحلل السيايس حسني 
الكنان�ي، ان وجود ه�ذه القوات يتناىف مع 
االتفاقي�ة االمنية التي وقعته�ا الحكومة 

مع االمريكان.
وقال الكناني يف ترصيح خص به »املراقب 
العراق�ي« ان » االمريكان حول�وا القواعد 
العراقية اىل ثكنات عس�كرية لهم، وأعادوا 
تواجدهم يف جميع القواعد التي انس�حبوا 

منها«.
وأضاف ان » واش�نطن تتف�رد بالترصيح 
دون الرج�وع اىل الحكومة العراقية، وهذا 
يع�ود اىل الهيمن�ة االمريكي�ة ع�ىل القرار 

االمني والسيايس«.
ولف�ت اىل ان »الحكومة عاجزة عن فرض 
هيبتها وسيادتها عىل واشنطن، الن هنالك 
ضغوط تمارس عليها، باإلضافة اىل وجود 
مصالح مشرتكة لها مع واشنطن، ناهيك 
ع�ن تماه�ي كتل سياس�ية م�ع املرشوع 

االمريكي«.
وتاب�ع بقوله: ان » الربملان فش�ل بحس�م 
موقفه حيال قانون يجرب االارة االمريكية 
عىل الخروج م�ن العراق النتف�اء الحاجة 
م�ن اس�تمرار تواجد تلك الق�وات ، ويبدو 
ان هنالك لوبي م�ن داخل الربملان يعارض 
اخراج االمريكان لوجود مصالح مشرتكة 

بني الطرفني«.

م�ن جانبه ي�رى املختص بالش�أن االمني 
الدكت�ور معتز مح�ي ان االمريكان وجدوا 
م�ن الحرب ض�د داع�ش فرص�ة لدخول 
قواته�م بإع�داد كب�رة وصل�ت ألكثر من 
ع�رشة االف مقاتل بعد س�قوط محافظة 

املوصل بيد االرهاب.
وق�ال مح�ي يف حدي�ث خ�ص »املراق�ب 
العراق�ي« ان » االمريكان اعادوا تواجدهم 
يف القواع�د الت�ي خرج�وا منها بع�د عام 
2011، وه�ذا يدل�ل ع�ىل انه�م ماضني يف 

البقاء الطول مدة ممكنة ».
وأض�اف  ان »ترصيحات القادة االمريكان 
بني الح�ني واالخر، هي رس�ائل اىل القوى 
السياس�ية بانهم ماضني يف البقاء  وليس 

لديهم ادنى رغبة لالنسحاب ».
الس�لطتني  »مواق�ف  ان  اىل  ولف�ت 
اس�تمرار  والتنفيذي�ة تج�اه  الترشيعي�ة 
التواج�د االمريكي ضعيف ج�داً، وال يرقى 
اىل مس�توى املس�ؤولية الت�ي تق�ع ع�ىل 

الجانبني«.
ودع�ا مح�ي اىل »رضورة ان توحد القوى 
السياسية خطابها حيال التواجد االمريكي 

ويكون لها موقف واضح ورصيح«.
يش�ار اىل ان الق�وات االمريكي�ة دخلت اىل 
الع�راق بع�د حزي�ران ع�ام 2014 عندما 
داع�ش  االجرامي�ة  العصاب�ات  احت�ل 
محافظة املوصل وش�كل عىل اث�ر ذلك ما 

عرف بالتحالف الدويل . 

ألكاسير يغيب عن مواجهة سالفيا براج غدًا

منتــدى
 أعــــالم األدب 
يستــذكـــر األب 

»يــوسف َحّبـي«  

العراق يخطط 
لتحقيق االكتفاء 

الذاتي من
 الغاز بحلول
 عام 2022

Almuraqeb Aliraqi Newpaperالثالثاء 1 تشرين األول 2019 العدد 2171  السنة العاشرة صحيفة-يومية-سياسية-عامة

38

اقرتح�ت اللجنة املالي�ة النيابية، 
اليوم الثالث�اء، بوضع حل اتفاق 
مؤقت بني بغ�داد واربيل لتمرير 

موازنة 2020.
وقال عض�و اللجنة جمال كوجر 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف 
العراقي«، إن »حل املش�اكل بني 
بغ�داد واربي�ل بحاج�ة اىل لجان 
واتفاق�ات  مس�تمرة  ولق�اءات 

سياس�ية«، مبين�ا ان »الرضورة 
تحتم وضع اتفاق مؤقت بش�ان 
املوازنة املقبلة حول مس�تحقات 
االقلي�م لتج�اوز ازم�ة املوازن�ة 
وبعده�ا يص�ار اىل ايج�اد حلول 

جذرية ونهائية«.
الج�ذري  »الح�ل  ان  اىل  ولف�ت 
متش�عب، ويتضمن عدة محاور 
من بينها تصفية حسابات مالية 

ب�ني الحكومت�ني«، موضح�اً ان 
»ترشي�ع قان�ون النف�ط والغاز 
وحل مش�كلة الرشكات النفطية 
العامل�ة باالقلي�م س�واء باعادة 
الي�ة  ايج�اد  او  معه�ا  التعاق�د 
ملعالج�ة طبيع�ة العق�ود الت�ي 
ابرمت س�ابقا ب�ني االقليم وتلك 
ال�رشكات ه�و ج�زء م�ن الحل 

الدائمي«.

ائت�الف  ع�ن  النائب�ة  أك�دت 
دول�ة القان�ون عالي�ة نصيف، 
الس�لطة  ان  الثالث�اء،  الي�وم 
الغ�اء  يف  ماضي�ة  الترشيعي�ة 
مكات�ب املفتش�ني العمومي�ني 
رغم تش�بثهم بالسلطة.وقالت 
نصيف يف بيان حصلت »املراقب 
العراق�ي« عىل نس�خة منه، ان 
هناك ظاهرة جديدة تطفو عىل 

السطح، تتمثل بأن أية محاولة 
املحاصص�ة واإلطاحة  الخرتاق 
بعروش الفس�اد ُتقاب�ل بتمرد 

من رؤوس الفساد«.
وأض�اف ان »التش�بث العجيب 
احتف�اظ  رغ�م  باملنص�ب 
الش�خص بحقوق�ه بع�د إلغاء 
منصبه يعني التهافت الس�حت 
والح�رام ألن البعض لم تش�بع 

ان  اىل  ».ولفت�ت  كروش�هم 
»املؤتم�ر ال�ذي يعت�زم بع�ض 
املفتش�ني العموميني عقده يعد 
تحدي�اً ألع�ىل س�لطة يف البل�د، 
لن يفلح�وا يف ه�ذا التحدي ألن 
الس�لطة الترشيعي�ة ماضية يف 
إلغ�اء مكاتبه�م ضمن س�ياق 
إعادة هيكلة مؤسس�ات الدولة 

وبضمنها الرقابية ».

اقتراح بوضع اتفاق مؤقت بين بغداد 
واربيل لتمرير موازنة 2020

نصيف: السلطة التشريعية ماضية في إلغاء مكاتب المفتشين 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
يف  او  الث�الث  الرئاس�ات  يف  املستش�ار  منص�ب  ب�ات 
ال�وزارات الحكومي�ة او يف الهيئات املس�تقلة وس�يلة 
لرتضي�ة االط�راف السياس�ية الخ�ارسة يف االنتخابات 
او م�ن تم�ت اقالتهم من املنصب بس�بب تقصرهم يف 
عملهم، اذ يؤكد برملاني�ون أن هناك مخالفات واضحة 
لقان�ون املستش�ارين املص�وت عليه من قب�ل الربملان 
خالل دورته الس�ابقة، حي�ث الزالت دوائ�ر الدولة ويف 
مقدمتها مجلس النواب تمتلك جيوشا من املستشارين 
غ�ر »األكف�اء«، مؤكدين أنهم يكلف�ون موازنة الدولة 
ام�واال طائل�ة م�ع رواتبه�م ومخصصاتهم.وينتق�د 
الن�واب ارصار الكتل السياس�ية عىل تس�مية اكرب عدد 
من املستش�ارين يف الدولة بغض النظر عىل صالحيتهم 
لها.وقالت النائبة عن ائتالف النرص ندى شاكر جودت، 
يف ترصي�ح ل� »املراقب العراقي« إن »من املس�تغرب يف 
جميع الدورات الحكومية السابقة والحالية هو االعداد 
الهائلة للمستشارين الحكوميني الفاشلني«، معتربة أن 
»الدليل عىل فشل املستشارين هو القرارات التي تصدر 
عن جمي�ع ال�وزارات الحكومية«.واضافت، أن »هؤالء 
املستش�ارين يكلفون موازن�ة الدولة امواال طائلة دون 

تقدي�م أي منج�ز او اهمي�ة، وبالتايل هن�اك مخالفات 
واضحة يف تطبيق قانون املستشارين املصوت عليه من 
قبل الربملان خالل الدورة الربملانية الس�ابقة س�واء من 
قبل الوزارات او الرئاسات الثالث«.وانتقدت جودت، أنه 
»بدل م�ن تعيني كفاءات علمي�ة واكاديميني بمناصب 
املستش�ارين، حولته�ا الكت�ل السياس�ية اىل مناص�ب 
إلرضاء بعض االطراف السياسية خصوصا الخارسون 
يف االنتخابات النيابية او من تم اعفاؤهم من مناصبهم 
ألس�باب تتعلق بتقصرهم يف عملهم«، الفتة اىل »وجود 
مستش�ارين دون إنج�از متمس�كون بمناصبه�م منذ 
2003 وحت�ى يومنا هذا«.ورأت ج�ودت أن »الغاء هذه 
املناصب يعد حس�نة عظيمة لو ت�م ترشيعها وتحويل 
اموالها الغراض تعيني الخريجني واليصال الخدمات اىل 
املواطنني«.عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، 
أك�د يف ترصيح ل�� »املراق�ب العراقي« إن »ع�ىل الرغم 
من وجود قانون املستش�ارين يف الدول�ة العراقية لكن 
هن�اك مخالفات واضح�ة له من خالل وج�ود جيوش 
للمستش�ارين يعملون يف الوزارات والرئاس�ات الثالث 

وبشكل فائض عن الحاجة«.
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أكد مدير التوجيه العقائدي يف هيئة الحش�د الش�عبي السيد 
محم�د الحي�دري، الي�وم الثالث�اء، ان االع�داء يعملون عىل 

اضعاف الحشد الشعبي.
وق�ال الحي���دري يف كلمة تابعته�ا »املراق�ب العراقي« إن 
»الحش�د الش�عبي ه�و الضمان�ة األكي���دة لبق�اء العراق 
وحفظه فضال عن القوات األمني���ة الذين ضحوا يف س�بيل 

الله«.
وأص�اف أن »األعداء يعملون عىل إضعاف الحش�د الش�عبي 
والعراق وهذا ما ملس�ناه يف األيام املاضية لذلك ال بد أن يكون 
لدين�ا الوعي ال�كايف ملعرفة مخططات االع�داء«، الفتاً إىل أن 
»الحش�د والق�وات األمنية اس�تطاعوا تحقي�ق االنتصارات 
رغم قلة العدد والس�الح التدريب لك�ن إيمانهم كان كبي��راً 

وعميقاً«.
ودع�ا اىل “االهتمام بالش�هداء وعوائله�م والعمل عىل إحياء 
ذكراه�م”، مؤكدا أن “األمم التي تهتم بالش�هداء والجرحى 

تبقى أمة حية وسامية وهذه أمانة يف أعناقنا”.

مناصب إلرضاء الخاسرين والمقالين تهدى بعنوان »االستشارة«  
الحيدري: االعداء يعملون 

على اضعاف الحشد 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ما يحدث يف أروقة السياس�ة, هي فضيحة من العيار الثقيل 
لتؤكد حجم الضغوط األمريكية عىل القرارالسيايس العراقي 
, بأبقاء معان�اة العراقيني يف مجال امللف الخدمي مس�تمرة 
دون حلول , اليوم تس�عى حكومة عبد املهدي اىل ربط شبكة 
الع�راق الكهربائية مع دول الخليج واالردن وحس�ب االوامر 
االمريكي�ة ودف�ع اموال طائلة يف س�بيل ذل�ك , لربط مصر 

العراق بتلك الدول , مما يؤثر سلبا عىل القرار السيادي .
االحت�الل االمريكي ال�ذي دمر الع�راق , ولم يس�عى العمار 
مادمره , يحاول الس�يطرة عىل قطاع�ات االقتصاد العراقي 
وف�رض قراره مس�تغال ضع�ف الحكومة العراقي�ة , فطيلة 
الس�نوات املاضية لعبت رشكة جنرال اكرتك دور س�لبي من 
خ�الل س�يطرتها ع�ىل مفاص�ل وزارة الكهرباء وه�ي التي 
كان�ت تتحك�م يف مش�اريع االنت�اج والتوزيع رافضت�ا بناء 
محط�ات تولي�د جدي�دة . فب�دال من بن�اء محط�ات جديدة 
لتولي�د الكهرباء ن�رى وزارة الكهرباء تس�عى لجعل العراق 
تابعا ل�دول الخليج ليتحكموا بمص�ر البالد ورصف االموال 
الطائل�ة , ويخ�رج رئيس ال�وزراء وحكومت�ه ليتكلموا عن 
انجاز جدي�د وهي التبعية لألردن والخليج .الربط الكهربائي 
مع االردن تلك الدولة التي تستورد نفطنا وباسعار مدعومة 
ج�دا تريد بي�ع الكهرباء للعراق ويتحم�ل االخر كلفة الخط 

داخل حدود البالد وهي عملي�ة مكلفة , وكان باالمكان بناء 
محطة تولي�د الف ميكا واط وهي اضع�اف الطاقة القادمة 
م�ع االردن وبكلفة اقل م�ن عملية الرب�ط, وكذلك االمر مع 
دول الخلي�ج حي�ث املس�احة الطويل�ة ت�ؤدي اىل ضي�اع يف 
كمي�ات الطاق�ة الواصل�ة للبلد , وم�ن هنا نؤك�د ان عملية 
الربط للطاقة الكهربائية مع تلك الدول هي خس�ارة لألموال 
وتبعية تؤثر س�لبا عىل سيادة العراق.من جهته يقول الخبر 
االقتص�ادي الدكتور عبد الرحمن املش�هداني يف اتصال مع ) 
املراقب العراق�ي(: ان الضغوطات االمريكية هي وراء اجبار 
الع�راق عىل الرب�ط الكهربائي مع دول الخلي�ج واالردن  وال 
يخضع اىل منطق الجدوى االقتصادية ومحاولة انهاء معاناة 
لسنوات طوال للش�عب العراقي , فالتساؤالت كثرة من قبل 
االقتصاديني عن جدوى هذا الربط ورصف االموال الضخمة , 
وكان االجدر بالحكومة ان تعمل عىل بناء محطات كهربائية 
جديدة من اجل س�د النق�ص الحاصل يف الطاقة وهي عملية 
اقتصادي�ة ناجحة.وتاب�ع املش�هداني: القضي�ة يف ملع�ب 
الحكوم�ة العراقية ويجب ان يخضع األمر اىل أهمية الجدوى 
االقتصادي�ة للعق�د, فالقضي�ة حساس�ة ويج�ب اخض�اع 
املصلحة العامة قبل املجامالت السياسية , كما ان االمريكان 

تنصلوا عن وعودهم يف اعمار محطات الكهرباء , 
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ارادات خــارجيــة تسعى لـديمـومـة ازمــة الطـاقـة الكهـربائيـة فـي العراق

أس�تبعدت النائب�ة عن تحالف البن�اء منار عبد 
املطل�ب، الي�وم الثالثاء، حس�م مل�ف الدرجات 
الخاصة ومناصب الوكالة خالل الش�هر الحايل، 
عازي�ة األمر لتمس�ك بع�ض الكتل السياس�ية 

بمناصبها.
وقال�ت عبد املطلب يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراقي« ، إن “حس�م مل�ف الدرجات الخاصة 
ومناص�ب الوكالة أمر متس�بعد لوجود ضغوط 
سياس�ية كب�رة بالحف�اظ ع�ىل مناصبه�ا”، 
الفت�ة إىل إن “الكت�ل السياس�ية قام�ت بنق�ل 
الش�خصيات التابع�ة له�ا من منص�ب إىل أخر 

إلسكات الربملان”.
وأضاف�ت أن “جميع املناصب الخاصة ال تمتلك 
إي صالحي�ات منذ الي�وم كون امل�دة القانونية 
الت�ي م�ددت لبقائه�م ق�د انته�ت”، مبينة أن 
“تمسك الكتل السياسية بمناصبها ستجعل من 
حس�م امللف أمر صعب أمام الحكومة ومجلس 

النواب”.

برلمانية: حسم الدرجات 
الخاصة »مستبعد«

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت ش�بكة ثوار الشيخ النمر يف القطيف السعودية 
عن قيام النظام الس�عودي بتنفيذ 11 عملية اقتحام 
واعتق�ال تس�عة م�ن ش�يعة القطي�ف بته�م باطلة 
ومزيفة، مشرا اىل محاكمة ثالثة آخرين بتهم كيدية 

خالل شهر أيلول املايض.
إحدى عرشة عملية اقتحام: 

وقالت الش�بكة، يف بي�ان اطلعت »املراق�ب العراقي« 
علي�ه إن »نظ�ام آل س�عود نف�ذ 11 عملي�ة اقتحام 
غاش�مة لحي الصالحية يف بلدة العوامية باملصفحات 
املدنية، وتم اعتقال ش�اب تحت تهديد الس�الح، فيما 
أقتحم ش�ارع الثورة وس�ط القطيف وقام باستفزاز 
ش�باب صغ�ار«، الفت�ا اىل أن »م�ن ب�ني االقتحامات 
االخ�رى ج�رت ألح�دى املأت�م الحس�ينية بالقطيف 
واعتق�ال ش�خصني وإحداهم بحريني الجنس�ية من 
داخ�ل املأت�م دون ورود تفاصيل«.واض�اف البيان أن 
»النظام عمليات اقتحام اخرى يف حي الشويكة وسط 
القطي�ف وجنوبها وحي اململحة بالدوريات املصفحة 

واملدججني باألس�لحة وتم إغ�الق بعض الطرق للحي 
ولم تعرف األسباب باالضافة اىل عمليات اخرى«.

تس�عة اعتقاالت:واش�ار البيان اىل أن »ق�وات النظام 
الس�عودي اعتقل�ت ش�بابا من أه�ايل بل�دة العوامية 
وجزي�رة ت�اروت املحدود وح�ي القلعة ع�رب اقتحام 
منازله�م«، الفت�ا اىل »اس�تدعاء الش�يخ محم�د عيل 
العباد، من أهايل األحساء وتم إيداعة يف سجن املباحث 
العام�ة بالدم�ام لوجود حكم مس�بق بحقه بس�بب 
مطالبت�ة باإلفراج عن الش�يخ الرايض«.ولفت البيان 
اىل أن�ه »ت�م اإلف�راج عن ثالثة ش�بان من أه�ايل بلدة 
القديح  بعد ميض ثمان س�نوات عىل اعتقالهم ، فيما 
تم االفراج ايضا عن ش�ابني من أهايل بلدتي العوامية 

وأم الحمام وسكاني الجش«.
واكم�ل البي�ان ان »آل س�عود قام�وا بمحاكمة ثالثة 
معتقلني من أه�ايل بلدة العوامي�ة والقطيف بقضايا 
غ�ر عادلة«، مبين�ا ان »من بني االح�كام هو صدور 

حكم مضاعف بحق اثنني«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

نظام آل سعود يشن حملة شرسة 
على اهالي العوامية 

الحسين »ع«
ملحمة االنتصار األلهي

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
7فاهلل أوىل بالحق



يستنزفون الدولة رواتب ومخصصا طائلة..

المستشارون .. مناصب إلرضاء الخاسرين انتخابيًا 
و بوابة لتشغيل »المقالين« تقصيريًا

النجف تعطل الدوام 4 ايام بدءًا 
من منتصف الشهر الحالي

التربية ُتحدد أعمار قبول الطلبة 
في المدارس الصباحية

المراقب العراقي/ النجف...
اعلن مجل�س محافظ�ة النجف، 
تعطي�ل ال�دوام الرس�مي اربع�ة 
ايام، عازيا ذلك اىل اتاحة الفرصة 
ملواطن�ي املحافظة للمش�اركة يف 
زي�ارة اربعيني�ة االمام الحس�ن 

»ع«.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمجلس 
يف بي�ان تلقت، »املراقب العراقي« 
»مجل�س  إن  من�ه،  نس�خة 
االرشف  النج�ف  محافظ�ة 
االعتيادي�ة  جلس�ته  يف  ص�وت 
 2019/10/1 الثالث�اء  الي�وم 
برئاس�ة خضري نعم�ة الجبوري 
وباالجم�اع ع�ى تعطي�ل ال�دوام 

الرس�مي يف املحافظة مل�دة اربعة 
اي�ام اعتب�ارا م�ن ي�وم الثالث�اء 
املص�ادف 2019/10/15 ولغاية 
2019/10/17 فضال عن تعطيل 
االح�د  لي�وم  الرس�مي  ال�دوام 

املصادف يوم 2019/10/20« .
وبن املكتب ان »قرار املجلس هذا 
جاء من اجل اتاحة الفرصة البناء 
واملساهمة  باملش�اركة  املحافظة 
يف خدم�ة زائ�ري اربعينية االمام 
الحس�ن علي�ه الس�الم املليونية 
املحافظ�ة  س�يقصدون  والذي�ن 
الداء هذه الزيارة، مستثنيا القرار 
الدوائ�ر الخدمية واالمنية املكلفه 

بالواجب«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أصدرت وزارة الرتبية، التعليمات 
الخاص�ة بأعم�ار الطلب�ة الذين 
سيتم قبولهم يف الدراسة بالنسبة 
للع�ام  الصباحي�ة  للم�دارس 

الدرايس 2019 – 2020.
وقال املكتب اإلعالم�ي للوزارة يف 
بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه، إن »املديرية العامة 
للتعلي�م العام واأله�ي واألجنبي 
العامة للرتبية  املديري�ات  وجهت 
أقس�ام   / كاف�ة  املحافظ�ات  يف 
بقب�ول  وامل�الك  الع�ام  التعلي�م 
الطالب يف الصف األول املتوس�ط 
إذا كان م�ن تولد 2004 بالنس�بة 
للذك�ور و2002 لإلن�اث، وكذل�ك 
الح�ال يف الصف الثاني املتوس�ط 
فيت�م قب�ول الطالب م�ن مواليد 
2003 من جنس الذكور و 2001 

بالنسبة لإلناث«.
وتش�ري التعليمات الوزارية إىل أن 
»الطال�ب الذي يكون م�ن مواليد 
الثال�ث  الص�ف  2002 يك�ون يف 
املتوس�ط ، اما االن�اث فرشط ان 
تكون من موالي�د 2000 ، وكذلك 

الحال بالنس�بة لقبول الطالب يف 
الص�ف الرابع االعدادي يكون من 
موالي�د 1999 للذكور ، اما االناث 
فيت�م قبوله�ن من تول�د 1997 ، 
منوه�اً بقبول الطال�ب يف الصف 
الخامس ذو مواليد 1998 للذكور 
و م�ن تولد 1996 لإلناث ، وتنص 
التوجيه�ات ب�أن يقب�ل الطال�ب 
يف الص�ف الس�ادس االعدادي من 
للذك�ور،   1997 تول�د  اىل  وص�ل 
وكذل�ك الحال لإلناث م�ن مواليد 
1995 ، كل ه�ذا يتم يف حالة عدم 
تركه�م او رس�وبهم لس�نتن يف 

صفوفهم« .
ه�ذا وأش�ارت التعليم�ات »بنقل 
يف  لس�نتن  الراس�بن  الطلب�ة 
صفوفه�م ع�دا من اعت�رت لهم 
س�نة ع�دم رس�وب اىل امل�دارس 
املس�ائية ، وفيما يخص مس�ألة 
تج�اوزت  الذي�ن  الطلب�ة  نق�ل 
النظام�ي  الس�ن  اعماره�م 
للمدارس الصباحي�ة اىل نظريتها 
للتعليم�ات  وف�ق  املس�ائية  يف 

النافذة بهذا الشأن«.

المراقب العراقي/ ديالى...
أعلن رئي�س اللجنة االمنية يف مجلس دياىل صادق الحس�يني، عن 
قي�ام القوة النهرية يف الحش�د الش�عبي بإجراء عمليات تمش�يط 

لسبعة مناطق يف بحرية حمرين.
وقال الحس�يني يف ترصيح اطلع�ت »أملراقب العراق�ي« إن »القوة 
النهري�ة يف الحش�د الش�عبي اج�رت عملية تمش�يط واس�عة ل�7 

مناطق يف بحرية حمرين )60كم شمال رشق بعقوبة(«.
واضاف الحس�يني، ان »عملية التمش�يط تاتي يف اطار االجراءات 
االمني�ة املبكرة لتامن زيارة االربع�ن والطريق الدويل املار بالقرب 
م�ن البح�رية والق�ادم من مع�ر املنذري�ة باتج�اه بغ�داد مرورا 

ببعقوبة«.

المراقب العراقي/ صالح الدين...
أك�د مص�در أمن�ي، قص�ف 7 أوكار لداع�ش اإلرهاب�ي ب�ن 

محافظتي صالح الدين ودياىل.
وذك�ر املصدر يف ترصيح صحف�ي، أن »طائرات حربية نفذت 
رضب�ات جوي�ة أله�داف وأوكار يق�در عدده�ا 7 يف املناطق 
والوديان والوقعة ضمن حدود صالح الدين من جهة محافظة 
دي�اىل«. وأض�اف أن »املعلوم�ات املتوف�رة تش�ري إىل أن، أحد 
األوكار كان بداخله اجتماع مرك�زي لعنارص وقيادات مهمة 
من داعش«. وأشار إىل »تأمن مثلث الرش الحدودي »يف إشارة 
من�ه إىل مناطق مطيبيجة«، ب�ن كركوك وصالح الدين ودياىل 

وانهاء خاليا داعش التي تختبئ فيه منذ سنوات«.

المراقب العراقي/ االنبار...
افادت مديرية االستخبارات العس�كرية، بالقاء القبض 

عى ارهابي يف منطقة الزنكورة بالرمادي.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »مف�ارز ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية يف 
الفرق�ة الع�ارشة واس�تنادا إىل معلوم�ات اس�تخبارية 
دقيقة، تمكنت من إلق�اء القبض عى أحد اإلرهابين يف 

منطقة الزنكورة بالرمادي _ االنبار«.
واضافت ان »االرهابي اشرتك بالقتال ضد قواتنا األمنية 
قب�ل التحرير ومن املطلوبن للقض�اء وفق أحكام املادة 

4 إرهاب«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت وزارة الدفاع، مداهمة مخبأ يحتوى عى 

600 كغم من مادة TNTيف جنوبي بغداد.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه، ان« ق�وة م�ن مف�ارز ش�عبة 
االستخبارات العس�كرية يف لواء 25 الفرقة 17 
وبالتعاون مع قوة من جهاز مكافحة االرهاب 
استناداً اىل معلومات استخبارية دقيقة داهمت  
احد املخاب�يء يف اللطيفية بقض�اء املحمودية 
جنوب�ي بغ�داد«. واضاف�ت، ان »القوة تمكنت 
TNT من ضبط بداخل�ه 600 كغم من مادة ال

ش�ديدة االنفجار حيث تم نق�ل املادة والتعامل 
معه�ا وف�ق الضواب�ط املعمول بها«، مش�رية 
اىل ان »مف�ارز الجه�د الهن�ديس للفرقة قامت 

بتدمري املوقع بشكل نهائي«.

الحشد الشعيب يمشط 7 
مناطق يف بحرية حمرين

قصف وكر لداعش كان 
بداخله اجتماع لقياداته

أخبار قصرية

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف رئيس كتلة عطاء النيابي�ة حيدر الفوادي، 
عن تش�كيل لجنة نيابية مصغرة تقع عى عاتقها 
دراس�ة مشاريع القوانن التي تحتاجها الحكومة، 
مبينا أن املجلس سيميض خالل الجلسات القادمة 
ادراج اه�م مش�اريع القوانن عى ج�دول أعماله 

للقراءة األوىل.
وقال الفوادي يف ترصيح اطلعت »أملراقب العراقي« 
عليه إن »مجلس النواب شكل لجنة نيابية مصغرة 
مهامه�ا دراس�ة القوان�ن من حي�ث أهميتها مع 
الحكوم�ة«، مبين�ا أن »هن�اك دع�وات للحكوم�ة 
ارس�ال جمي�ع القوانن التي بحوزته�ا إىل مجلس 
النواب لدراس�تها من قبل اللجان النيابية املختصة 

بغية ترشيعها«.

وأض�اف الف�وادي، أن »جميع القوان�ن الخالفية 
س�رتى الن�ور م�ن حي�ث الق�راءة األوىل والثاني�ة 

واملناقشة خالل الفصل الترشيعي الحايل«.

المراقب العراقي/ واسط...
أعلن مجلس محافظة واس�ط, عن ايقاف اجراءات 
البلدي�ة يف ازال�ة العش�وائيات لحن ايج�اد البدائل 
للمتجاوزي�ن, مؤك�دا ان املجلس قرر انش�اء 
مس�اكن واطئة الكلف�ة لتوزيعها وفق 

ترشيع عى املتجاوزين املستحقن.
وق�ال عضو املجلس غضنفر البطيخ 
يف ترصيح اطلعت »املراقب العراقي« 
إن »مجل�س محافظ�ة واس�ط عقد 
جلسته االسبوعية اليوم واتخذ جملة 

من القرارات والتوصيات«.
واض�اف البطي�خ، ان »املجل�س ق�رر ايق�اف عمل 
البلدي�ات بازال�ة العش�وائيات لحن ايج�اد البدائل 
لهم«, مبينا ان »املجلس اقر ببناء مش�اريع سكنية 
واطئ�ة الكلف�ة م�ن مبال�غ حص�ة املحافظ�ة من 

البرتوالر يتم توزيعها عى اصحاب العشوئيات«.
القانوني�ة  اللجن�ة  ابل�غ  »املجل�س  ان  اىل  واش�ار 
والدوائر الرس�مية باملحافظة باع�داد قانون والية 
لتوزي�ع الس�كن واط�ىء الكلف�ة عى املس�تحقن 

وبارسع وقت«.

المراقب العراقي/ ديالى...
اعلن محافظ دياىل مثنى التميمي، 
ادراج مشاريع جديدة ضمن خطة 
اع�ادة اعم�ار دي�اىل. وذك�ر بيان 
ملكت�ب املحاف�ظ تلق�ت »املراق�ب 

العراقي« نس�خة من�ه، ان »االخري 
اس�تقبل رئي�س صن�دوق اع�ادة 
االعم�ار مصطفى الهيت�ي والوفد 
املرافق له وتم مناقش�ة املش�اريع 
يف  الصن�دوق  قب�ل  م�ن  املنف�ذة 

االع�وام  خ�الل  دي�اىل  محافظ�ة 
الس�ابقة ومش�اريع عام 2019«. 
وطالب املحافظ بحسب البيان، ب� 
»اعط�اء اهمية قص�وى ملحافظة 
االعم�ار  اع�ادة  مل�ف  يف  دي�اىل 
انه«ت�م  واض�اف،  والخدم�ات«. 
الحصول عى موافقات من صندق 
اعادة االعمار عى ادراج مش�اريع 
جدي�دة يف مجاالت مختلف�ة منها 
املجاري والكهرب�اء والطرق وبناء 
مدارس ضمن خطة اع�ادة اعمار 
دي�اىل ملناطق »به�رز و الكاطون« 

التابعة لقضاء بعقوبة«.

المراقب العراقي/ بغداد...
بين�ت لجنة الخدمات واالعمار النيابية، ان قانون افراز 
االرايض س�يمنح الحكومة حق الحص�ول عى االرايض 
الزراعي�ة مع منح صاحب االرض نس�بة من مس�احة 
ارضه يترصف بها كيفما يش�اء، الفتة اىل ان الحكومة 
س�تعمل بع�د الحصول ع�ى االرض الزراعي�ة بفرزها 
وتقطيعها لتوزيعها عى املواطنن والرشائح املستحقة. 
وقال عضو اللجنة مرض االزيرجاوي يف ترصيح اطلعت 
»املراق�ب العراق�ي« ان »اهم ماموج�ود حاليا يف لجنة 
الخدمات وط�رح عى طاولة الرملان ه�و قانون افراز 
االرايض الزراعي�ة والبس�اتن الداخل�ة ضمن التصميم 
االس�اس للبلديات وامانة بغداد«. واضاف ان »القانون 
املذك�ور س�يجد الح�ل لالش�كاالت ماب�ن املواطن�ن 
والس�لطة التنفيذية، حيث ان الحكومات لم ترس�ل اي 
خدمات للمناط�ق املبنية ع�ى االرايض الزراعية، وغري 

خاضعة للبلدي�ات، وبالتايل فأن ترشيع 
للحكومة  س�يتيح  القانون 

ايصال الخدمات لتلك املناطق«.
وبن االزيرجاوي، أن »قانون االفراز من ش�أنه تحويل 
االرايض الزراعية اىل س�كنية، حيث س�تقوم الحكومة 
بمنح صاحب االرض الزراعية نسبة من مساحة ارضه 
يترصف بها كيفما يش�اء، يف حن تعمل الحكومة عى 
اف�راز القس�م االخر لتوزيعه ع�ى املواطن�ن، وبالتايل 
ف�أن االرض الزراعي�ة ستقس�م ماب�ن صاحبها 

والحكومة«.

مجلس النواب يشكل لجنة لدراسة مشاريع 
القوانين اليت تحتاجها الحكومة

مجلس واسط يقرر ايقاف ازالة العشوائيات 
لحين ايجاد البديل للمتجاوزين

محافظ ديالى يعلن إدراج مشاريع جديدة 

الخدمات النيابية توضح اهمية قانون اإلفراز 
ألصحاب األراضي الزراعية
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
بات منصب املستشار يف الرئاسات الثالث 
او يف ال�وزارات الحكومي�ة او يف الهيئات 
االط�راف  لرتضي�ة  وس�يلة  املس�تقلة 
او  االنتخاب�ات  الخ�ارسة يف  السياس�ية 
م�ن تم�ت اقالتهم م�ن املنصب بس�بب 
تقصريه�م يف عمله�م، اذ يؤكد برملانيون 
أن هن�اك مخالف�ات واضح�ة لقان�ون 
املستش�ارين املص�وت علي�ه م�ن قب�ل 
الرمل�ان خ�الل دورت�ه الس�ابقة، حيث 
الزالت دوائر الدولة ويف مقدمتها مجلس 
الن�واب تمتلك جيوش�ا من املستش�ارين 
غ�ري »األكف�اء«، مؤكدين أنه�م يكلفون 
موازنة الدولة ام�واال طائلة مع رواتبهم 

ومخصصاتهم.
وينتقد الن�واب ارصار الكتل السياس�ية 
عى تس�مية اكر عدد من املستشارين يف 

الدولة بغض النظر عى صالحيتهم لها.
وقال�ت النائب�ة ع�ن ائت�الف النرص ندى 
ش�اكر ج�ودت، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »م�ن املس�تغرب يف جميع 
الدورات الحكومية السابقة والحالية هو 
االعداد الهائلة للمستش�ارين الحكومين 
الفاش�لن«، معترة أن »الدليل عى فشل 
املستشارين هو القرارات التي تصدر عن 

جميع الوزارات الحكومية«.
واضافت، أن »هؤالء املستشارين يكلفون 
موازنة الدولة امواال طائلة دون تقديم أي 
منجز او اهمية، وبالتايل هناك مخالفات 
واضح�ة يف تطبي�ق قانون املستش�ارين 
املص�وت علي�ه م�ن قب�ل الرمل�ان خالل 
الدورة الرملانية الس�ابقة سواء من قبل 

الوزارات او الرئاسات الثالث«.
وانتق�دت ج�ودت، أن�ه »بدل م�ن تعين 
كف�اءات علمي�ة واكاديمي�ن بمناصب 
املستش�ارين، حولتها الكتل السياس�ية 
االط�راف  بع�ض  إلرض�اء  مناص�ب  اىل 
يف  الخ�ارسون  خصوص�ا  السياس�ية 

االنتخاب�ات النيابية او م�ن تم اعفاؤهم 
من مناصبهم ألسباب تتعلق بتقصريهم 
يف عملهم«، الفتة اىل »وجود مستش�ارين 
دون إنج�از متمس�كون بمناصبهم منذ 

2003 وحتى يومنا هذا«.
ورأت جودت أن »الغاء هذه املناصب يعد 

حس�نة عظيمة لو تم ترشيعها وتحويل 
الخريج�ن  تعي�ن  الغ�راض  امواله�ا 

واليصال الخدمات اىل املواطنن«.
عض�و اللجن�ة القانونية النيابية س�ليم 
»املراق�ب  ل��  أك�د يف ترصي�ح  هم�زة، 
العراقي« إن »عى الرغم من وجود قانون 

املستشارين يف الدولة العراقية لكن هناك 
مخالف�ات واضح�ة له من خ�الل وجود 
جيوش للمستشارين يعملون يف الوزارات 
والرئاس�ات الث�الث وبش�كل فائض عن 

الحاجة«.
وق�ال هم�زة إن »اوىل ه�ذه املؤسس�ات 
غ�ري امللتزم�ة بالقان�ون ه�ي مجل�س 
الن�واب حي�ث هن�اك عدد كب�ري جدا من 
املستش�ارين يعملون فيها ويس�تنزفون 
امواال طائلة كرواتب ومخصصات لهم«.

واش�ار هم�زة اىل أن »م�ن املؤس�ف أن 
الحكومة والرئاس�ات الث�الث تعمل عى 
زي�ادة هؤالء املستش�ارين وبغض النظر 
عن امكانيتهم وكفائته�م بهدف ارضاء 

الفرقاء السياسين«.
وكان مجل�س الن�واب العراق�ي ق�د اقر 
يف دورت�ه الس�ابقة قانون املستش�ارين 
يف  عدده�م  يقل�ص  تقلي�ص  به�دف 
ال�وزارات  وجمي�ع  الث�الث  الرئاس�ات 

والهيئات املستقلة.
أن  م�ن  الع�راق  يف  الكث�ريون  ويح�ذر 
ت�رك مناص�ب املستش�ارين يف الجه�ات 
الحكومي�ة دون تحدي�د س�قف لعددهم 
يع�د »باب�ا للفس�اد«؛ حي�ث يمك�ن أن 
يعن املس�ؤولون ش�كليا الع�رشات من 
املستش�ارين دون أن يك�ون له�م وجود 
حقيق�ي؛ وهو م�ا يكلف خزين�ة الدولة 

أموال طائلة.
ويحت�ج العراقي�ون من�ذ س�نوات ع�ى 
»الفس�اد«؛ حي�ث يع�د الع�راق من بن 
أكث�ر دول العال�م فس�ادا حس�ب مؤرش 

الشفافية الدويل.

االستخبارات تقبض عىل 
ارهايب يف منطقة الزنكورة

العثور عىل مخبئ يحتوى عىل ٦٠٠ كغم
من مادة الـ TNT جنويب بغداد

الشريط 
األمين

الكشف عن تقديم طلب جديد 
إلى رئاسة البرلمان الخراج 

القوات األجنبية

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف عضو لجن�ة الدف�اع النيابية 
بدرالزي�ادي، ع�ن تقدي�م طلب جديد 
إىل رئاس�ة مجل�س الن�واب يتضم�ن 
إقرار قانون إخ�راج القوات األجنبية 
بكافة مس�مياتها من العراق، مؤكدا 
أن رئاسة املجلس كانت سببا رئيسيا 
بع�دم ترشيع القانون خ�الل الفصل 
الترشيعي الس�ابق. وق�ال الزيادي يف 
العراقي«  »املراق�ب  ترصيح اطلع�ت 
بإخ�راج  نياب�ي  توج�ه  »هن�اك  إن 
الق�وات األجنبي�ة او تحدي�د مهامها 
داخل العراق وفق قانون يعد من قبل 

مجل�س النواب«. وأض�اف أن »وجود 
ه�ذه الق�وات مج�رد تواج�د ش�كي 
التحرك س�اكنا أمام اخ�رتاق األجواء 
العراقية من قبل الطريان اإلرسائيي”، 
مبين�ا أن »اخ�راج ه�ذه الق�وات من 
أولويات عملنا خ�الل الدورة النيابية 
الحالية إلنه�اء الوجود األجنبي وعى 

رئسها القوات األمريكية يف البالد«.
واتهم الزي�ادي وهو قيادي يف تحالف 
س�ائرون رئاسة مجلس النواب بأنها 
»كانت س�ببا رئيس�يا بع�دم ترشيع 
القان�ون خ�الل الفص�ل الترشيع�ي 

السابق«.
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أعل�ن رئيس هيئة املنافذ الحدودي�ة كاظم العقابي ، عن 
افتت�اح منفذ عرعر الح�دودي مع الس�عودية، منتصف 

شهر ترشين األول الحايل.
وقال العقابي ، إن “ العراق والسعودية اتفقا عىل افتتاح 
منفذ عرعر الحدودي منتصف الشهر الحايل أمام الحركة 

التجارية”.
وأضاف العقابي، أن “هذا املنفذ س�رفع مستوى التبادل 

التجاري بني بغداد والرياض.
وكانت مهام املعرب تقترص عىل عبور الحجاج يف مواس�م 

الحج بعد توقف حركة التجارة منذ العام 1990. 

منتصف الشهر الحالي موعد
 افتتاح منفذ عرعر 

كش�ف عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية يحيى العيثاوي ، عن 
أبرز العراقيل التي توجه عرض قانون املوازنة أمام الحكومة والربملان، 
مطالب�ا الحكوم�ة ب�اإلرساع يف ح�ل جميع االش�كاليات قب�ل عرضها 
ع�ىل الربملان.وق�ال العيث�اوي  إن “املوازن�ة االتحادي�ة تواج�ه الكثر 
م�ن املعوقات ابرزه�ا التوافق مع كردس�تان وحصة االقلي�م والديون 
الخارجي�ة وامليزاني�ة االس�تثمارية ومخصص�ات املحافظ�ات املنتجة 
للنفط س�تزيد”.واضاف ان “الحكومة االتحادية مطالبة بارسال لجان 
مختص�ة يف املحافظ�ات واالقليم لحل االزمة واط�اع كل محافظة عىل 

نسبتها واملشاريع لتمرير املوازنة بشكل ارسع”.

العراق والصين يبحثان تنفيذ مشاريع 
المدينة اآلمنة والتأشيرة اإللكترونية

العراق يخطط لتحقيق االكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2022الذهب ينزل ألدنى مستوى خالل شهرين

بحث وزير الداخلية ياس�ني اليارسي ، مع سفر جمهورية 
الصني الش�عبية لدى بغداد »تش�انغ تاو« تنفيذ مش�اريع 
املدينة اآلمنة والتأش�رة االلكرتونية.وذكر  املكتب االعامي 
لوزير الداخلية ، أن »اليارسي اجتمع مع س�فر جمهورية 
الصني الش�عبية لدى بغداد »تش�انغ تاو« والوفد املرافق له 
لبحث تنفيذ املش�اريع األمني�ة االلكرتونية املتعلقة بضبط 
الح�دود ومنظومة املدين�ة اآلمنة والتأش�رة االلكرتونية«.

واضاف، ان »اليارسي رحب يف بداية اللقاء بزيارة الس�فر 
الصيني إىل مقر الوزارة، مقدماً التهاني للحكومة والشعب 
الصين�ي بمناس�بة الذكرى الس�بعني لتأس�يس جمهورية 
الص�ني الش�عبية«، فيما اش�ار اىل » أهمية إقام�ة الدورات 

وتبادل الخربات يف املجاالت التقنية واالستخبارية«.
من جانبه فقد أعرب س�فر جمهورية الصني الشعبية عن 
سعادته للقاء اليارسي«، مبدياً »استعداد باده للتعاون مع 
وزارة الداخلية لتقديم الخدمات التي تخص عمل الوزارة يف 

املجاالت كافة«.

نائب يكشف أهم عراقيل طرح 
االقت�صاديقانون الموازنة

دعا عضو 
ملجل�س  ا
االقتصادي العراقي غدير العطار, إىل أهمية 
العمل عىل تنويع مصادر االقتصاد الوطني 

من خال تنشيط قطاع السياحة.

وق�ال العطار يف بيان ، إن�ه »من الرضوري 
خل�ق بیئة حواریة مش�رتكة بی�ن مختلف 
مل�ا  العراق�ي,  االقتص�اد  يف  املس�اھمین 
للسياحة من أهمية كبرة يف تنويع إيرادات 

االقتصاد العراقي والقطاع الخاص«.

وأشار العطار، إىل أن »قطاع السياحة يعتمد 
عىل موارد متنوعة، متج�ددة تزداد قيمتها 
مع م�رور الزمن، وعىل املنش�ئات الخدمية 
الصغرة واملتوس�طة التي تتميز باستخدام 
العمالة الكثيفة«.وبني أن »لقطاع السياحة 

تأث�ر كبر عىل كاف�ة قطاع�ات االقتصاد 
الوطن�ي األخرى، حيث تتم االس�تفادة منه 
مب�ارشة وينعكس هذا التأث�ر عىل الهيكل 
االقتصادي والتكوين االجتماعي والبيئي«.

وش�هدت العاصمة بغداد جلسة اقتصادية 

ع�ن أھمی�ة الس�یاحة يف تنوی�ع ای�رادات 
اإلقتصاد العراقي والقطاع الخاص عقدتها 
الوكالة األملانیة للتعاون الدويل والتي تھدف 
اىل خلق بیئة حواریة مش�رتكة بین مختلف 

املساھمین يف االقتصاد العراقي.

العطار: للسياحة دور كبير في تنويع مصادر االقتصاد الريعي

نــائبة تطــالب بإلــزام الشركات األجنبية بتشغيل العراقيين للحد من البطالة

بح�ث وزير النق�ل عبد الل�ه لعيبي 
مع رئيس لجنة األوقاف والش�ؤون 
اليس�اري،  النيابية حس�ني  الدينية 
إنش�اء مرآب كرب�اء الكب�ر، وأكد 
لعيبي أن الحكومة العراقية تس�عى 
إلقامة مشاريع مهمة واسرتاتيجية 
يف  الخدم�ي  بالواق�ع  للنه�وض 

ك��رباء.
وقالت وزارة النقل يف بيان ، إن »وزير 
النقل عبد الله لعيبي استقبل رئيس 
الدينية  لجن�ة االوق�اف والش�ؤون 
النيابية النائب حس�ني اليس�اري يف 

مق�ر ال�وزارة ملناقش�ة خط�ة نقل 
الزائ���ري�ن خ�ال أربعينية اإلمام 

الحسني عليه السام«.
وأض�اف البي�ان، أن »لعيب�ي بحث 
مش�اريع  توس�يع  اللق�اء  خ�ال 
النق�ل يف محافظة كرباء املقدس�ة 
م�ن خال إنش�اء مش�اريع خاصة 
للنقل وإنشاء م���رآب ك����رباء 
الكبر مع مراعاة عام��ل الوقت يف 

إنجازه«.
وأكد اليس�اري، بحس�ب البيان، أن 
»من واجباتنا يف الربملان تش�خيص 

تنفي�ذ  عجل�ة  ودف�ع  املعوق�ات 
املش�اريع نحو األمام باسلوب النقد 
الهادف وبالوق�ت ذاته هناك جهود 
كبرة يجب أن تش�كر بذلتها وزارة 
النقل خال ملف تفويج حجاج بيت 
الل�ه الحرام لهذا الع�ام وكذلك ملف 
الزيارات املليونية التي اتسمت فيها 
م�اكات وزارة النق�ل خ�ال ف�رتة 
لعيب�ي بالخب����رات املرتاكمة عىل 
الرغ�م من اكتظاظ أع�داد الوافدين 
الب�اد  يف  املقدس�ة  امل�دن  ص�وب 

سنوياً«.

النقل: نسعى إلقامة مشاريع مهمة للنهوض بالواقع الخدمي في كربالء

ضبــط أدويــة منتهيــة الصـــالحية فــي بــوابــة البصـــرة 
النواب  مجلس  عضو  كشفت 
عن الح������زب الديمقراطي 
إخ���اص  الك�����ردستاني 
االقلي�����م  أن  الدليمي، 
برميل،  أل���ف   250 سيسلم 
الحكومة  مع  عليها  املتف�ق 
موازنة  ضم�����ن  االتحادية، 

.2020
هناك  كانت  الدليمي،  وقال�ت 
ال��ع���ام  مشكات ط���وال 
كيفية  بخص�����وص  الحايل 
تسليم إقليم ك��ردس��ت���ان 
ال���ف   250 قيمت������ه  ما 

الحكومة  ال���ى  نفط  برميل 
رشكة  عرب  االت��ح��ادي���ة 
تس���وي�����ق النف������ط 

)سومو(«.
وصول  »قرب  الدليمي  وأكدت 
رئيس  للقاء  كردية  وفود 
الحكومة عادل عبد املهدي لحل 
الخاف النفطي ب�ني الحكومة 
وتسليم  واالقليم،  االتحادية 
الحصة املق�ررة ف���ي املوازنة 
املق�درة ب��250 ال�ف برميل«، 
ذل���ك  »بعد  ان���ه  مبينة 
م��وازن���ة  لتعديل  سنذهب 

االق��ل��ي���م خ���ال السنة 
املالية الحالية«.

من جانبه، توقع عضو مجلس 
النواب حس�ني حسن نرمو ان 
العام  موازنة  اق���رار  »يكون 
املقبل صعب�ة جدا يف حال عدم 
بنود  بتنفيذ  االقليم  التزام 
موازنة 2019 و2020«، مبينًا 
 2019 موازنة  بنود  »احد  ان 
كان ينص عىل تسليم 250 الف 
برميل من االقليم اىل املركز عرب 
االقليم  منح  مقابل  )سومو(، 

موازنته السنوية«.

الديمقراطي: اإلقليم سيسلم بغداد 250 ألف برميل ضمن موازنة 2020

االتصاالت النيابية: ديون شركات النقال “تزداد يوميا” ومحاوالت حكومية إلطفائها

أعلن�ت رشكة غ�از الجن�وب ، أنها 
تخط�ط لزي�ادة انتاجها م�ن الغاز 
ملي�ون  و600  ملي�ار  اىل  الج�اف 
قدم مكعب قي�ايس باليوم لتحقيق 
االك�ت�ف��اء ال�ذات��ي منه بحلول 
م�دي��ر  2022.وق���ال  الع�ام 
ع��ام ال�ش�رك��ة ح�ي�ان ع�ب�د 
ال�غ�ن��ي  إن “مع�دل االستثم�ار 
املب�ارش للغ�از الج�اف املصاح�ب 
للنف�ط الخ�ام يف حقول اب�ن عمر 
والنارصي�ة ومجنون بلغ نحو 150 
ملي�ون قدم مكعب قي�ايس باليوم، 
بينم�ا تج�اوز انت�اج رشك�ة غ�از 
البرصة ع�رب م�رشوع مشرتك بني 

غاز الجنوب وش�رك�ت�ي )ش���ل( 
ن�ح�و  و)م�ي�ت�س�وب�ي�ش��ي( 

900 ملي�ون ق�دم مكع�ب قي�ايس 
يومي�ا يف حقول الرميلة وال�زب�ي�ر 

وغ��رب القرنة 1 ،ليصب�ح أجمايل 
االنت�اج ملي�ارا و50 ملي�ون ق�دم 
يوميا”.واوض��ح  قي�ايس  مكع�ب 
عب�د الغن�ي، ان “الرشك�ة تج�ري 
مناقش�ات م�ع كربي�ات الرشكات 
ح�ول العالم بشأن تموي�ل وانشاء 
مشاري�ع محتمل�ة يف قط�اع الغاز 
مستقب�ا، مش�را اىل توقي�ع عقد 
م��ع رشك�ة )وهني�ول( األمركية 
لبن�اء معم�ل لفص�ل ال�س�وائ��ل 
ب�ط�اق��ة 300 م�ل�ي��ون ق��دم 
يف  املب�ارش  باالستثم�ار  مكع�ب 
خمسة حقول نفطية منها مجنون 

واللحيس والطوبة”.

انخفض�ت أسعار الذهب قرب أدنى 
مست�وى يف شهري�ن ، إذ تعرض�ت 
لضغوط بفعل ارتفاع الدوالر، بينما 
ارتفع�ت أس�واق األسه�م بفض�ل 

آم�ال بإح�راز تقدم 

يف املحادث�ات التجارية بني الواليات 
املتح�دة والص�ني مم�ا وجه رضبة 

أخرى إلغراء املعدن األصفر.
وكان�ت الت�داوالت هزيل�ة يف آسي�ا 

إذ أن املتعامل�ني يف أك�رب مستهل�ك 
للذه�ب يف العال�م وه�و الص�ني يف 
عطلة عامة طويلة.وتراجع الذهب 
باملئ�ة  الفوري�ة 0.6  املعام�ات  يف 
دوالر   1462.86 إىل 
)األونص�ة(  لألوقي�ة 
أن تراجع ألدنى  بع�د 
مستوى منذ السادس 
آب  أغسط�س  م�ن 
عند 1460.25 دوالر 
يف وق�ت ساب�ق من 
وتراج�ع  الجلس�ة. 
العق�ود  يف  الذه�ب 
اآلجل�ة  األمريكي�ة 
إىل  باملئ�ة   0.3

1468.90 دوالر لألوقية.
رئي�س  مكارث�ي  مايك�ل  وق�ال 
اسرتاتيجي�ات السوق ل�دى يس.إم.

يس ماركت�س إن احتم�ال صع�ود 
الدوالر أكثر وبعض التفاؤل املحيط 
باتفاق تجارة محتمل بني واشنطن 

وبكني يضغطان عىل الذهب.
وصعد م�ؤرش ال�دوالر مقابل سلة 
م�ن س�ت عم�ات رئيسي�ة ألع�ىل 
مست�وى يف أكث�ر م�ن عام�ني، يف 
الوقت الذي يرتقب فيه املستثمرون 
بيان�ات التصني�ع األمريكية لشهر 
سبتم�رب أيلول لتحدي�د إىل أي مدى 
قد يذهب صانعو السياسات لتعزيز 

النمو.

اجبار العراق على التعاقد إلستيراد الطاقة الكهربائية من دول داعمة لالرهاب وصاية خارجية  للتحكم بمصير العراقيين !
محاوالت أمريكية إلبقاء األزمة وتبعية جديدة

االحت�ال االمريك�ي الذي دم�ر العراق 
, ول�م يسع�ى العمار مادم�ره , يحاول 
االقتص�اد  قطاع�ات  ع�ىل  السيط�رة 
العراق�ي وفرض ق�راره مستغا ضعف 
الحكوم�ة العراقي�ة , فطيل�ة السنوات 
املاضية لعب�ت رشكة جنرال اكرتك دور 
سلبي من خال سيطرتها عىل مفاصل 
وزارة الكهرباء وهي التي كانت تتحكم 
يف مشاري�ع االنت�اج والتوزي�ع رافضتا 

بناء محطات توليد جديدة .
 فب�دال من بناء محط�ات جديدة لتوليد 
الكهرب�اء ن�رى وزارة الكهرباء تسعى 
الخلي�ج  ل�دول  تابع�ا  الع�راق  لجع�ل 
ليتحكموا بمصر الباد ورصف االموال 
ال�وزراء  رئي�س  ويخ�رج   , الطائل�ة 
وحكومت�ه ليتكلم�وا عن انج�از جديد 

وهي التبعية لألردن والخليج .
الرب�ط الكهربائي مع االردن تلك الدولة 
التي تست�ورد نفطنا وباسعار مدعومة 
ج�دا تريد بيع الكهرباء للعراق ويتحمل 
االخ�ر كلف�ة الخط داخل ح�دود الباد 

وه�ي عملي�ة مكلفة , وك�ان باالمكان 
بناء محطة توليد ال�ف ميكا واط وهي 
اضع�اف الطاق�ة القادم�ة م�ع االردن 
وبكلف�ة اقل من عملي�ة الربط, وكذلك 
االم�ر م�ع دول الخليج حي�ث املساحة 
الطويل�ة ت�ؤدي اىل ضي�اع يف كمي�ات 
الطاق�ة الواصلة للبل�د , ومن هنا نؤكد 
ان عملية الربط للطاقة الكهربائية مع 
تلك الدول هي خس�ارة لألموال وتبعية 

تؤثر سلبا عىل سيادة العراق.
م�ن جهت�ه يق�ول الخب�ر االقتصادي 
الدكت�ور عب�د الرحم�ن املشهدان�ي يف 
العراق�ي(: ان  اتص�ال م�ع ) املراق�ب 
الضغوطات االمريكي�ة هي وراء اجبار 
الع�راق عىل الرب�ط الكهربائي مع دول 
الخلي�ج واالردن  وال يخض�ع اىل منطق 
الج�دوى االقتصادي�ة ومحاول�ة انهاء 
معاناة لسنوات طوال للشعب العراقي , 
فالتساؤالت كثرة من قبل االقتصاديني 
عن ج�دوى هذا الرب�ط ورصف االموال 
الضخم�ة , وك�ان االج�در بالحكوم�ة 

ان تعم�ل عىل بناء محط�ات كهربائية 
جديدة من اجل سد النقص الحاصل يف 
الطاقة وهي عملية اقتصادية ناجحة.

وتاب�ع املشهدان�ي: القضي�ة يف ملعب 

الحكوم�ة العراقي�ة ويج�ب ان يخضع 
األم�ر اىل أهمي�ة الج�دوى االقتصادية 
ويج�ب  حساس�ة  فالقضي�ة  للعق�د, 
اخض�اع املصلحة العامة قبل املجامات 

السياسي�ة , كم�ا ان االمريكان تنصلوا 
عن وعودهم يف اعمار محطات الكهرباء 
, وفرض�وا رشك�ات امريكي�ة تاعب�ت 
بصناعة الكهرباء وابقاء الوضع عىل ما 

هو عليه من اجل , لذا كان من املفرتض 
ان يق�دم العراق شك�اوى ضد االحتال 
ويلزمه�م بتعويض الباد عن جرائمهم 

بحق العراقيني.

بالش�أن  املخت�ص  اك�د  جهت�ه  م�ن 
االقتص�ادي هاشم الساع�دي يف اتصال 
مع ) املراقب العراقي(: ان عملية الربط 
الكهربائي مع دول كانت تمول االرهاب 
وتمده بعوام�ل الديمومة امر خاطىء , 
الن هؤالء يسعون للسيطرة عىل القرار 
السي�ايس والتحك�م بمص�ر العراقيني 
, فك�ان االج�در بن�اء محط�ات جديدة 
وحس�ب االتفاق مع رشك�ة سيمنس , 
اال ان الضغوطات الخارجية حالت دون 

ذلك .
اىل ذلك أعلن�ت وزارة الكهرباء العراقية 
مل�رشوع  النهائي�ة  اإلج�راءات  إكم�ال 
الربط الكهربائ�ي الخليجي، الذي ُيعزز 
إم�دادات الطاق�ة الكهربائي�ة املجهزة 
ملناطق جنوب الع�راق، ويرفد منظومة 
الطاق�ة الكهربائي�ة الوطني�ة بطاقات 

جديدة.
وأوضح بيان للوزارة أن هذه اإلجراءات 
جاءت ع�ىل خلفية الجلس�ة النقاشية 
املطول�ة ب�ني وزي�ر الكهرب�اء العراقي 
ووف�د اإلدارة التنفيذي�ة لهيئ�ة الرب�ط 

الخليجي األربعاء املايض.
كم�ا تأت�ي ه�ذه اإلج�راءات العراقي�ة 
استكم�االً لسلسلة ج�والت مفاوضات 
أجراها وفد حكومي عراقي مع أعضاء 
استم�رت  للهيئ�ة  التنفيذي�ة  اإلدارة 

يومني.
أن  العراقي�ة  ال�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
اللمسات األخرة  االجتماعات وضع�ت 
له�ذا امل�رشوع الذي سيسه�م يف تزويد 
الشبكة الوطني�ة العراقية بطاقة 500 

ميجاوات كمرحلة أوىل.

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

ما يحدث في أروقة السياسة, هي فضيحة من العيار الثقيل لتؤكد 
حجم الضغوط األمريكية على القرارالسياســـي العراقي , بأبقاء معاناة 
العراقيين في مجال الملف الخدمي مستمرة دون حلول , اليوم تسعى 
حكومـــة عبد المهـــدي الى ربط شـــبكة العـــراق الكهربائية مع دول 

الخليج واالردن وحسب االوامر االمريكية ودفع اموال طائلة   
في سبيل ذلك , لربط مصير العراق بتلك الدول , مما يؤثر سلبا 

على القرار السيادي .
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المراقب العراقي/ متابعة...

أكد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة االس�امية اللواء قاس�م 
س�ليماني، أن ح�رس الثورة االس�امية حطم هيمن�ة أكرب جيوش 
العالم وأكثرها تجهيزاً أي الجيش األمريكي. وأفادت وكالة تس�نيم 
الدولي�ة لألنب�اء بأن اللواء قاس�م س�ليماني تن�اول يف كلمة خال 
امللتق�ى الثال�ث والعرشين لقادة ح�رس الثورة االس�امية، الوضع 
الراه�ن يف املنطقة والتط�ورات االس�راتيجية واالعم�ال البطولية 
للمقاوم�ة ض�د الصهيوني�ة وتأثريه�ا عىل املع�ادالت املس�تقبلية. 

واض�اف، »لقد ت�م تمهيد الطري�ق للتغلب عىل األع�داء ، لكن 
يجب دائما العمل بحكمة، كما هو الحال خال ال� 20 عاماً، 
حي�ث ألحقنا الهزيم�ة بالعدو من خ�ال مجموعة متنوعة 
من االس�راتيجيات«. وأكد قائد فيل�ق القدس التابع لحرس 

الث�ورة االس�امية أن�ه »ال فعالية وقيم�ة للقيود أم�ام إرادة 
ح�رس الثورة االس�امية، قائ�ا، إن »حرس الثورة االس�امية 

حط�م هيمن�ة أك�رب جي�وش العال�م وأكثرها تجهي�زاً أي 
الجيش األمريكي، وكشف للعالم عجز ذلك الجيش«.

الجنرال سليماني: حرس الثورة االسالمية حطم هيمنة الجيش األمريكي دولي دوليعربي  عربي 
من بينها استهداف مجالس حسينية

نظام آل سعود ينفذ إحدى عشرة عملية اقتحام وتسعة اعتقاالت 
ويحاكم ثالثة من أبناء القطيف بتهم كيدية 

المراقب العراقي/ متابعة...
كتب�ت الواش�نطن بوس�ت يف افتتاحيته�ا اليوم 
أن حاك�م م�ر عب�د الفت�اح الس�ييس أصب�ح 
»الدكتات�ور املفضل« للرئي�س ترامب جزئيا، من 
خال تقديم ضمان االستقرار يف أكثر دول العالم 
العرب�ي اكتظاظا بالس�كان، لكنه�ا رأت أن عىل 
ترام�ب والذي�ن يش�اركونه وجه�ات نظرهم أن 

يش�عروا بالقلق من األخب�ار األخرية القادمة من 
القاهرة.

وقالت الصحيفة األمريكية إن »الشباب املريني 
الذين سئموا من صعوبات املعيشة وفساد نظام 
السييس خرجوا إىل الشوارع يف جمعتني متتاليتني 
رافعني ش�عارات ضد ه�ذا الجب�ار، وبالرغم من 
أن أعدادهم كانت صغرية نس�بيا فإن اس�تجابة 

الس�ييس كانت ش�ديدة، فخ�ال األي�ام العرشة 
املاضية شن حملة مذعورة ملنع االحتجاجات من 

االنتشار«.
ووصفت واشنطن بوست »العديد من املشاركني 
بأنهم من الشباب الصغار الذين بلغوا سن الرشد 
م�ع تويل الس�ييس الس�لطة يف انق�اب دموي يف 

2013 ضد السلطة املنتخبة ديمقراطيا«.

المراقب العراقي/ متابعة...
دع�ت املبعوثة الربيطاني�ة الخاصة 
لشؤون حرية اإلعام أمل كلوني إىل 
الس�ماح لألمم املتحدة بالتحقيق يف 

مقتل الصحايف جمال خاشقجي.
ويف تقري�ر أع�ده مراس�ل صحيفة 
»الغارديان« للش�ؤون الدبلوماسية 
باتري�ك وينتور، قال فيه إن »كلوني 
تحدثت عن وجود “فجوة صارخة” 
التحقي�ق  ع�ىل  العال�م  ق�درة  يف 
بعمليات القتل التي تمارسها الدولة 
ض�د املدافعني عن حقوق اإلنس�ان 

وصحافيني مثل خاشقجي«.
وقالت إن »املقررة الخاصة لشؤون 

ب�دون  واإلع�دام  الف�وري  القت�ل 
محاكم�ة يف األم�م املتح�دة أغنيس 
كاالم�ار، الت�ي قام�ت بالتحقيق يف 
ظروف قتل خاشقجي إنها “أجربت 
وبطريق�ة بطولي�ة إلدارة تحقي�ق 

واسع وبدون مصادر كافية«.
وقال�ت كلون�ي إنه�ا »تتوق�ع قيام 
الت�ي  القانوني�ني  الخ�رباء  لجن�ة 
الربيطانية  الحكوم�ة  أعلنت عنه�ا 
تقدي�م رؤيته�ا والب�دء بالدعوة إىل 
موقف جديد يف آلي�ة التحقيق لألمم 
املتحدة يف عمليات قتل كهذه. ودعت 
كاالمار إىل هذه اآللية قائلة إن هناك 

“قصورا كبريا يف املحاكمة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكرت صحيف�ة تايمز الربيطاني�ة أن مقتل 
الل�واء عبد العزيز الفغم الحارس الش�خيص 
للملك س�لمان بن عبد العزيز أدى إىل انتشار 
التكهن�ات ع�ن مؤام�رات يف  سلس�لة م�ن 
القر، مع ت�ردد معلومات أنه كان قد عزل 
من عمل�ه كحارس ش�خيص للمل�ك، وربما 

كانت لديه معلوم�ات مهمة عن جريمة قتل 
جمال خاشقجي.

وقال�ت الصحيف�ة إن »الفغ�م -ال�ذي كان 
ينظ�ر إلي�ه باعتب�اره أكثر ضب�اط الحماية 
الش�خصيني ثقة لدى املل�ك- تعرض إلطاق 
إىل مرع�ه، كم�ا قت�ل  أدى  ن�ار يف ج�دة 
مهاجمه وجرح عدد من رجال األمن، حسب 

السلطات السعودية«.
وأضاف�ت تايم�ز أن »ه�ذا الهج�وم يتزامن 
م�ع اإلعان ع�ن انتكاس�ة عس�كرية كبرية 
زع�م  حي�ث  املج�اور،  اليم�ن  يف  للمملك�ة 
املتم�ردون الحوثيون أنه�م أرسوا اآلالف من 
الجنود والضباط الس�عوديني يف سلسلة من 

الهجمات الحدودية عىل مدى ثاثة أيام«.

بوست: السيسي يرتعب ويكشف عن قلة حيلته واشنطن 

مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان أذاع تكهنات عن مؤامرات بالقصر تايمز: 

الغارديان:  
مبعوثة بريطانية تدعم إجراء تحقيق 

أممي بمقتل خاشقجي

المراقب العراقي/ متابعة...
الكونغ�رس  مس�اعي  تس�ارعت 
األخ�رية م�ن  اآلون�ة  األمريك�ي يف 
أج�ل مس�اءلة الرئي�س األمريك�ي 
دونال�د ترام�ب وماحقت�ه تمهيًدا 
لعزل�ه، م�ا دف�ع البي�ت األبيض إىل 
فرض قي�ود عىل إمكاني�ة الوصول 
إىل ن�ص املكامل�ات الهاتفي�ة الت�ي 
ويل  كل م�ن  ترام�ب م�ع  أجراه�ا 
العهد الس�عودي محمد بن س�لمان 

والرئيس الرويس فاديمري بوتني.
ونقلت شبكة »يس أن أن« األمريكية 
عن مصدر قوله إن »املسؤولني الذي 
لهم صاحيات لاطاع عىل نصوص 
املكامل�ات الت�ي تج�ري م�ع القادة 
األجان�ب بص�ورة طبيعي�ة، وتعذر 
عليهم الوصول إىل هذه النصوص«.

اإلدارة  يف  س�ابق  ملس�ؤول  ووفًق�ا 
األمريكي�ة، ت�ّم تقيي�د الوصول اىل 
وبوت�ني،  ترام�ب  ب�ني  االتص�االت 
ولي�س م�ن الواض�ح إن كانت هذه 
اإلج�راءات هي ذاته�ا التي فرضت 

ع�ىل مكاملات بني ترام�ب والرئيس 
األوكران�ي فولوديمري زيلينس�كي، 
التي يس�تند إليها الديمقراطيون يف 
الكونغرس يف إجراءات عزل ترامب.

من جهت�ه، لم يعلّ�ق البيت األبيض 
ع�ىل موض�وع تقيي�د الوص�ول إىل 
نص�وص مكامل�ات ترام�ب مع ويل 
العهد السعودي أو الرئيس الرويس.

ويف سياق متصل، قال مصدر مطلع 
ل��«يس ان ان« إن وزي�ر الخارجية 
األمريك�ي ماي�ك بومبيو ش�ارك يف 
املكاملة الهاتفية التي جمعت ترامب 

بزيلينسكي.
الديمقراطي�ون يطالب�ون بتس�ليم 

وثائق:
وطال�ب رؤس�اء لج�ان يف مجل�س 
الن�واب األمريك�ي، رودي جولياني 
لرام�ب،  الش�خيص  املحام�ي 
بتس�ليمهم وثائ�ق تتعل�ق بقضية 

االتصاالت مع زيلينسكي.
وقال النواب يف بيان لهم إن جولياني 
»أق�ّر ع�ىل التلفزي�ون بأن�ه طلب، 
بصفته املحامي الشخيص للرئيس، 
من الحكومة األوكرانية اس�تهداف 
نائب الرئيس الس�ابق ج�و بايدن« 

عىل خلفية أنشطته يف أوكرانيا.
وخاطب رؤساء اللجان جولياني يف 
بيانه�م بالق�ول: »باإلضافة إىل هذا 
االعراف الخطري، فقد ذكرت مؤخرا 
أن لدي�ك أدلة - عىل ش�كل رس�ائل 
نصية وس�جات مكامل�ات هاتفية 
وغريه�ا م�ن االتص�االت - عىل أنك 
وأن  بمف�ردك  تت�رف  تك�ن  ل�م 
مسؤولني آخرين يف إدارة ترامب قد 

يكونون شاركوا يف هذه املؤامرة«.
وحّذر رؤساء اللجان النيابية الثاث، 
واالس�تخبارات  الخارجي�ة  وه�ي 
والرقاب�ة ع�ىل الس�لطة التنفيذية، 
جوليان�ي م�ن أن »رفض�ه أو عدم 
امتثاله لهذا األمر سيكون دليا عىل 
إعاق�ة التحقيق الج�اري يف مجلس 

النواب«.
وقبل أيام، بدأ الكونغرس األمريكي 
املكامل�ة  تفاصي�ل  يف  التحقي�ق 
ترام�ب  جمع�ت  الت�ي  الهاتفي�ة 
وزيلينسكي يف تموز/يوليو املايض، 
والت�ي طالب فيها ترامب، حس�بما 
ورد يف تفري�غ املكامل�ة، بإعادة فتح 
التحقي�ق مع نج�ل نائ�ب الرئيس 
السابق جو بايدن واملرشح املحتمل 
يف انتخابات الرئاس�ة املقبلة، األمر 
ال�ذي ق�د ي�ؤدي إىل ع�زل الرئي�س 
األمريك�ي إذا م�ا ثب�ت تورط�ه يف 
مطالبة رئيس دولة أجنبية بالتدخل 
األمريكي�ة  االنتخاب�ات  مس�ار  يف 

واستغال منصبه.

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت شبكة ثوار الشيخ النمر يف القطيف 
الس�عودية ع�ن قي�ام النظام الس�عودي 
بتنفيذ 11 عملية اقتحام واعتقال تسعة 
من ش�يعة القطيف بتهم باطلة ومزيفة، 
مش�ريا اىل محاكم�ة ثاثة آخري�ن بتهم 

كيدية خال شهر أيلول املايض.

إحدى عشرة عملية اقتحام: 
وقالت الش�بكة، يف بيان اطلعت »املراقب 
العراق�ي« عليه إن »نظام آل س�عود نفذ 
11 عملية اقتحام غاشمة لحي الصالحية 
يف بلدة العوامية باملصفحات املدنية، وتم 
اعتقال ش�اب تحت تهديد الس�اح، فيما 
أقتحم شارع الثورة وسط القطيف وقام 
باستفزاز شباب صغار«، الفتا اىل أن »من 
ب�ني االقتحام�ات االخرى ج�رت ألحدى 
واعتق�ال  بالقطي�ف  الحس�ينية  املأت�م 
شخصني وإحداهم بحريني الجنسية من 

داخل املأتم دون ورود تفاصيل«.
واضاف البيان أن »النظام عمليات اقتحام 
اخ�رى يف حي الش�ويكة وس�ط القطيف 
بالدوري�ات  اململح�ة  وح�ي  وجنوبه�ا 
املصفحة واملدججني باألسلحة وتم إغاق 
بع�ض الطرق للحي ولم تعرف األس�باب 

باالضافة اىل عمليات اخرى«.

تسعة اعتقاالت:
النظ�ام  »ق�وات  أن  اىل  البي�ان  واش�ار 
الس�عودي اعتقلت ش�بابا من أهايل بلدة 
العوامي�ة وجزيرة ت�اروت املحدود وحي 
القلع�ة عرب اقتح�ام منازله�م«، الفتا اىل 
»اس�تدعاء الش�يخ محم�د ع�ي العباد، 
من أهايل األحس�اء وتم إيداعة يف س�جن 

املباح�ث العام�ة بالدم�ام لوج�ود حكم 
مس�بق بحقه بس�بب مطالبتة باإلفراج 

عن الشيخ الرايض«.
ولف�ت البيان اىل أنه »تم اإلفراج عن ثاثة 
ش�بان من أهايل بلدة القدي�ح  بعد ميض 
ثمان س�نوات ع�ىل اعتقاله�م ، فيما تم 
االفراج ايضا عن ش�ابني من أهايل بلدتي 

العوامية وأم الحمام وسكاني الجش«.
قام�وا  س�عود  »آل  ان  البي�ان  واكم�ل 
بمحاكم�ة ثاثة معتقلني م�ن أهايل بلدة 
العوامي�ة والقطيف بقضايا غري عادلة«، 
مبين�ا ان »من ب�ني االحكام ه�و صدور 

حكم مضاعف بحق اثنني«.
وتمارس األنظمة الس�عودية اس�تبدادها 
بحق الشيعة يف القطيف واالحساء، حيث 
عملت عىل محاربة الش�عائر الحس�ينية 
بكاف�ة األش�كال س�واء كان م�ن خال 
اقتحام الحس�ينيات واملجالس الحسينية 
او م�ن خ�ال اعتق�ال رج�ال الدي�ن او 
الق�راء الحس�ينيني.ولم ت كتف حكومة 
آل س�لمان من ذلك ب�ل عملت عىل التآمر 
عىل الش�يعة، حي�ث عملت عىل تش�كيل 
العرب�ي م�ع اإلم�ارات بغي�ة  التحال�ف 
اس�تهداف انصار الله الحوثيني والشيعة 
يف اليم�ن، فض�ا ع�ن اس�تهداف منازل 

املواطنني االبرياء.
ومن جانب آخر تعيش السعودية حصار 
اقتص�ادي قايس بع�د العملي�ة البطولية 
التي نفذتها قوات الجيش اليمني وانصار 
الل�ه الحوثيني وقصف املنش�آت النفطية 
السعودية آرامكو فضا عن قيامها بأرس 
عدد من الجنود العماء للنظام السعودي 

واغتنام عجاتهم.

المراقب العراقي/ متابعة...
توع�د وزير الدف�اع اليمني الل�واء الركن محمد ن�ارص العاطفي، دول 
العدوان بالخس�ارة والهزيمة، مخاطبا إياه�ا بالقول »نحن نتكلم من 
مص�در قوة، وقد أعددنا ما باس�تطاعتنا، لديكم امل�ال، ولدينا الرجال، 
وسرون من )كتائب املوت( ومن الجيش واللجان الشعبية، ومن أحرار 

ورشفاء اليمن ما ال تتصورون«.
وأش�اد وزي�ر الدف�اع يف كلم�ة ل�ه باملقاتل�ني يف الخط�وط األمامي�ة 
بجبهات نجران بش�جاعة واستبس�ال أبطال الجيش واللجان الشعبية 
واالنتص�ارات الك�ربى الت�ي حققوه�ا بع�ون الل�ه دفاًعا عن س�يادة 

واستقال ووحدة الوطن وحرية وعزة الشعب اليمني.
وأش�ار إىل أن »املعارك الرشس�ة التي يخوضها أبطال القوات املس�لحة 
واللج�ان الش�عبية يف مختل�ف الجبه�ات لي�س له�ا مثي�ا يف التاريخ 

املعارص«.
وق�ال إن »املقات�ل اليمن�ي واجه أح�دث املع�دات والوس�ائل الحربية 
واإلمكاني�ات املتطورة للعدو بس�احه الش�خيص، وس�يبقى س�احه 
األقوى هو ثقته بالله، وعدالة قضيته التي يقاتل يف س�بيلها دفاعاً عن 
األرض اليمنية؛ لتتهاوى وس�ائل وإمكانيات الع�دو غري املحدودة عند 
أقدام املقاتل�ني األبطال، وهم يهجمون عىل مواق�ع وتحصينات العدو 
وقوات�ه، ويحققون انتص�ارات نوعية بني لهيب املعارك، ويس�يطرون 

عىل مساحات يف عمق أرايض العدو«.
وأش�ار اللواء العاطفي إىل »األعمال الهمجية والجرائم الوحش�ية التي 
يرتكبه�ا العدوان بح�ق املخدوعني الذي�ن قاتلوا مع�ه وإىل جانبه ضد 
وطنهم وش�عبهم، خاصة يف جبهات الحدود وجبهة الس�احل الغربي، 
حي�ث أحرق املئ�ات منهم بطائراته، وآخرها ما حص�ل يف املعركة التي 
وقعت قبالة مدينة نجران، بعد استسامهم ليستهدف املنطقة ب� 152 

غارة، يف انتهاك صارخ لكل األعراف والقوانني اإلنسانية«.

وزير الدفاع اليمني متوعدا قوى 
العدوان: سترون ما ال تتصورون

مساعي عزل ترامب تتسارع ..ديمقراطيو الكونغرس يستدعون محاميه الخاّص

النظام الخليفي يمنع عالم دين 
بحرينيا من السفر

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ19 
لهبَّة القدس واألقصى

المراقب العراقي/ متابعة...
البحريني  الدين  يتعرض عالم 
الب�ارز الس�يد مجيد املش�عل 
ملن�ع غري مب�ارش من الس�فر 
عرب عدم تسليمه جواز سفره 
لحجج واهي�ة وغري منطقية. 
امل�ايض،  آذار  ش�هر  ومن�ذ 
تق�دم الس�يد املش�عل إىل عدة 
جه�ات رس�مية الس�تخاص 
ج�واز س�فر جديد لك�ن دون 
جدوى، علًما أنه راجع مكاتب 

التحقيق�ات ومرك�ز الرشطة 
البحريني�ة أيًض�ا. ويف س�ياق 
الحقوقي�ة  طالب�ت  متص�ل، 
ابتس�ام الصائغ برف�ع القيود 
عن السيد املشعل وتمكينه من 
حقوق�ه كمواطن وكإنس�ان، 
واإلرساع يف إنه�اء ه�ذا القي�د 
وتش�كيل  للقان�ون  املخال�ف 
لجنة تحقيق تقف عىل أسباب 
املواطن�ني  مصال�ح  تعطي�ل 

وتقييد حرية السفر.

المراقب العراقي/ متابعة...
التاس�عة  الذك�رى  الي�وم  تح�ّل 
ع�رشة لهب�ة الق�دس واألقىص، 
الت�ي ارتق�ى فيه�ا 13 ش�هيدا 
م�ن أبناء الش�عب الفلس�طيني 
 1948 ع�ام  املحتل�ة  األرايض  يف 

برصاص رشطة العدو.
العربي�ة  الجماه�ري  وتحي�ي 
فعالي�ات  بسلس�لة  الذك�رى 
محلية، تتوج بمس�رية قطرية يف 
بلدة كفر كنا، وتختتم بمهرجان 
ش�عبي يف س�احة الع�ني وذل�ك 
بحس�ب الربنامج ال�ذي وضعته 

لجنة املتابعة العليا.
ذك�رى  إحي�اء  مراس�يم  وتب�دأ 
بزي�ارة أرضحة الش�هداء الذين 
قضوا، وتنطلق م�ن املوقع الذي 
قت�ل ب�ه الش�هيد رام�ي حات�م 
غرة يف مدخل ج�ت املثلث، حيث 
س�يتم زيارة أرضحة الشهداء يف 

أم الفح�م، ومعاوية، والنارصة، 
وكفر من�دا، وس�خنني، وعرابة، 
عىل أن تتوج الفعاليات باملسرية 
املركزي�ة التي س�تحتضنها بلدة 
الس�اعة  كف�ر كّن�ا وس�تنطلق 
النص�ب  ق�رب  م�ن  الرابع�ة 
الت�ذكاري، وتختت�م بمهرج�ان 

شعبي يف ساحة العني.
وكانت »هبة الق�دس واألقىص« 
ق�د ش�هدت ان�دالع مظاه�رات 
واملثل�ث  الجلي�ل  يف  غاضب�ة 
والنق�ب، احتجاجا ع�ىل اقتحام 

شارون للمسجد األقىص.
الق�دس  هب�ة  أح�داث  وتع�ود 
ع�ام  األول  لترشي�ن  واألق�ىص 
2000 حي�ث انطلق�ت سلس�لة 
به�ا  ق�ام  واس�عة  مظاه�رات 
بدخ�ول  تندي�ًدا  الفلس�طينيون 
رئيس حكومة العدو آنذاك أرييل 

شارون إىل املسجد األقىص.
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بقلم / حسن حامد سرداح…
يف مثيل هيذه األييام قبيل عامين كانت 
غرفة االجتماعيات يف قرص زعيم الحزب 
مسيعود  الكردسيتاني  الديمقراطيي 
البارزانيى بمصييف صالح الدين تشيهد 
اسيتقبال وتودييع العدييد مين الوفيود 
واملستشارين وأغلبهم صحفيون وكتاب 
“صهاينية” مهمتهم تقديم االستشيارة 
وتحلييل نتائج االسيتفتاء عىل االنفصال 
الذي حياول من خالله البارزاني “خداع” 
املواطنن الكرد بأنه يسعى لتحقيق حلم 
الدولية كرديية، والتغطيية عيىل أحالمه 
بالبحث عين إنجيازات تجعليه “الزعيم 
األوحد” حتى لو تطلب األمر تدمري البالد 
والعباد. تلك السياعات وميا رافقتها من 
أحيداث وصور ما زالت عالقة يف مخيلتي 
ألسيباب عدة ابرزهيا التأيييد االرسائييل 
اليتييم لتحيركات البارزانيي ومحاوالته 
االنفصاليية، فجمييع اليدول وقفت ضد 
هذا املرشوع الذي يراد منه “تمزيق جسد 
العيراق” باسيتثناء “الصهاينية” الذين 
ارسيلوا التهانيي والتربيكات عىل شيكل 
مستشيارين يقدمون النصح للبارزاني، 
والجميع يذكير اللقاء الذي جمع “عرّاب 
االسيتفتاء” بمستشياريه وكان بينهيم 
الصهيونيي برنيارد ليفيي اليذي يوصف 
ملسياهمته  الحيرب”  “فيلسيوف  بانيه 
يف إثيارة الكثيري مين “الفتين” يف الدول 
العربية أييام مايعرف “بالربيع العربي”، 
لكن هيذه املرة غري وجهتيه نحو الحزب 
الكردسيتاني كمستشيار  الديمقراطيي 
يقدم الخدمات والنصائح بتوجيه مبارش 

من قياداته يف تل ابيب.
العالقية  تارييخ  سيجل  إىل  وبالعيودة 
بين الصهاينية وحيزب البارزانيي نجد 
زييارات رسيية متبادلية بين الطرفن، 
عىل مسيتوى ناقيل الرسيائل، من بينها 
زييارة الحيد مستشياري البارزاني قبل 
خمسة اشيهر من اجراء االستفتاء وهو 
ما ذكرته صحيفة “جريوزاليم بوسيت” 
االرسائيليية يف عددها الصيادر يف الثاني 
عرش من حزيران يف العام 2017، لتخربنا 
ان الهيدف من الزييارة كان تجنيد الدعم 
مليرشوع انفصيال كردسيتان والحصول 
عيىل إسيناد إرسائيييل وتعهيد بمحاولة 
تأمين دعيم أمريكيي ملواجهية رفيض 
بغيداد، والتغلب عىل حذر بعض األطراف 
الدوليية مين محاولة البارزانيي، وتكمل 
تقريرهيا،  يف  االرسائيليية  الصحيفية 
ان مين بين الشيخصيات التيي التقاها 

مبعوث البارزاني، وزير الداخلية السابق 
يف حكومية بنيامين نتيناهيو، جدعون 
سياعر، والذي يعد الرجل الثاني يف حزب 
“الليكيود” الحاكيم، وهيو اكثير القادة 
السياسيين اإلرسائيلين حماساً إلعالن 
الدولية الكرديية، لتنقيل الصحيفية عن 
سياعر، تأكييده أن “هنياك تشيابهاً بن 
املسيألة الكردية واملسيألة اليهودية عىل 
اعتبار أن اليهود واألكراد يمثلون أقليتن 
يف الرشق األوسط”، لكن ورغم هذا الدعم 
والتحرك “الصهيوني” فشل زعيم الحزب 
الديمقراطي بتحقيق غاياته بعد مواجهة 
رفيض دويل ومحيل لتحركيه االنفصايل. 
اسيتغالل  حياول  البارزانيي  ان  نعيم.. 

العالقية القديمة املتجددة ميع تل أبيب , 
ليعلن حينهيا رئيس اليوزراء اإلرسائييل 
األسبق مناحيم بيغن، أن إرسائيل قدمت 
الدعيم للميال مصطفيى البارزاني طوال 
عرش سينوات من العيام 1965 إىل العام 
1975،، لكين هيذا الدعيم اليذي يتحدث 
عنيه الصهاينة لم يكن مين اجل “عيون 
الشيعب الكردي”، إنما الهيداف وغايات 
معروفة، اولها قييام كيان يخرتق الدول 
األربيع األعيداء الرسائييل وهيذا التوجه 
ليس جدييًدا فهو يمتد لعرشات السينن 
حن ما كشيفه رئيس الوزراء االرسائييل 
األسيبق ديفيد بين غورين يف سيتينيات 
القرن املايض، حينميا تحدث عن نظرية 

“الطيوق الثاليث” التي كانت تسيتهدف 
األكراد واليهود، بشيكل خياص، يف حن 
يرتكيز الهدف الرئييس للدعم الصهيوني 
إلقامة كيان منفصل لألكراد عىل “رضب 
طهران وأنقرة” فحلم تلك الدولة يتطلب 
اقتطاع اجيزاء كبرية من اييران وتركيا، 
إلنهياء الخطير اليذي يهيدد الصهاينية 
القيادم من تلك الدولتين، وهو ما يفرس 
انطيالق بعيض الهجميات االرسائيليية 
التي اسيتهدفت ما اطلق عليه “املصالح 
اإليرانيية يف املنطقية” مين أرايض اقليم 

كردستان.
الخالصة… ان خسيارة البارزاني ملنصبه 
والتحيرك  كردسيتان  إلقلييم  كرئييس 

العسيكري اليذي قياده يف حينهيا رئيس 
الوزراء السيابق حيدر العبادي الستعادة 
كركوك واملناطق املتنيازع عليها وإجبار 
قوات البيشيمركة عىل العيودة إىل حدود 
أربيل ماقبيل 2003، كان نتيجة طبيعية 
اعيادة “ملفهيوم الدولية هيبتهيا” بعيد 
محاولة البارزاني “الفاشلة” باالنفصال، 
لكن سياسية “الرتاخي” التي يمارسيها 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي مع زعيم 
الحزب الديمقراطي دفعته لجعل الذكرى 
السنوية لهذا التحرك، مناسبة يحتفل بها 
اتباعه عىل الرغم من “خسارته املذلة”… 
اخريا.. السؤال الذي البد منه،، متى يتعظ 

البارزاني من هزيمته باالستفتاء؟..

بقلم/ عبد الخالق الفالح
كشيفت االنتخابيات اإلرسائيليية، التيي أجرييت 
األسيبوع امليايض ، عنوانيا بيارزا، يتعليق بفشيل 
رئييس اليوزراء بنيامين نتانياهيو يف الحصيول 
عيىل األغلبيية، مما يطرح تسياؤال عريضا بشيأن 
مستقبله السيايس.السيما وأن هذه االنتخابات قد 
تكون األخيرية له، عىل اعتبار أنيه يواجه اتهامات 
بالفسياد، و الفوز باالنتخابيات كان طوق النجاة 
بالنسيبة ليه . ميع العليم أن رئيس اليوزراء ليس 
ملزما قانونييا بالتنحي يف حال وجهت إليه التهمة 
بل فقط إذا ما أدين واسيتنفد جميع الطعون. لكن 
يمكن إجبار اليوزراء اآلخرين عىل القيام بذلك عند 

اتهامهم عىل كل حال .
النتائيج كانيت صفعية لنتانياهو اليذي كلف من 
جديد لتشيكيل الحكومة والتي ليست من السهولة 
علييه يف والدتها ولرئييس الواليات املتحيدة أيضا، 
دوناليد ترامب الذي يعد من السياندين املتشيددين 
لليكود ويف نقل السيفارة االمريكية للقدس املحتلة 
يف الفيرتة املاضية و رغيم ان حقق االزرق واالبيض 
برئاسة بيني غانتس 33 مقابل 32 لليكود برئاسة 
نتانياهيو مما يعني ان يكون عيىل رأس الحكومة 
بات بعييداً املنيال وبعد رفض غانتيس رشوطه يف 
اللقياء االخري ميع رئيس الكييان االرسائييل والذي 
اسيتغرق  4 سياعات دون نتيجية واملطلوبية منه 
قبول الرشوط بأي شكل من االشكال ليكون بعيداً 
عين املحاكمة عىل االقل يف الوقت الحايل  والذي يعد 

يف  »محل شك« بالنسبة للمتابعن .
وألنهميا مثل االفعيى والعقرب وال فيرق بينهما يف 
اللدغ حن تتخيل وتالحظ وتشياهد وسوف يواجه 
مين يكليف تشيكيل الحكومية مهمية قيد تكون 
مسيتحيلة. فكل مين الطرفين يبقى عاجيزاً عن 

تشيكيل حكومة رغم تمكن نتانياهو من الحصول 
عيىل تأييد 55 نائباً لتشيكيل ائتيالف وغانتس عىل 
تأييد 54 نائباً. لكن ذلك ال يمكن أيا منهما تشيكيل 
حكومية ألن األغلبية تتألف مين 61 نائباً. او طرح 
ترتييب التناوب عىل رئاسية الحكومية. لكن تبقى 
مسألة من سييكون رئيس الوزراء أوالً حجر عثرة 
رئيسيياً. فالتوقيت مهم بشيكل خياص لنتانياهو 
اليذي قيد يواجيه اتهامات بالفسياد يف األسيابيع 
املقبلة، وسييمثل يف جلسة استماع يف أوائل ترشين 

األول/أكتوبر .
وقيد دّل الرتاشيق الكالميي بين نتنياهيو وعضو 
الكنيست بتسلئيل سيموتريتش، من كتلة »اليمن 
املوحد«، قبل أيام قليلة من االنتخابات ، عىل وجود 
توتر كبري بن الجانبين، اللذين يعتربان »رشيكن 
طبيعين«. وبعد مهاجمة سيموتريتش لنتنياهو، 
استدعاه األخري وهدده بإقالته من منصبه الوزاري 

إذا لم يعتذر. وقد اعتذر سموتريتش.
وبين املؤرشات عىل وجيود توتر كهيذا، و مطالبة 
نتنياهيو وزراء وأعضياء الكنيسيت مين الليكيود 
بالتوقييع عىل ورقة والء له هيي »مرحلة أخرى يف 
تقيوض مكانة نتانياهيو السياسيية. إذ ال حاجة 

لجمع تواقيع حول أمر مفهوم ضمنا .
وبعيد النتائيج التيي تظهير منهيا تفيوق االبيض 
واالزرق عيىل الليكيود .. قال رئييس وزراء الكيان 
اإلرسائيييل بنيامين نتنياهواملنتهية رئاسيته، إنه 
ال مجيال أماميه لتشيكيل حكومية يمينيية بعيد 
نتائيج االنتخابيات التيى جياءت متقاربية، وحث 
منافسه بينى جانتس الذى ينتمي لتيار الوسط إىل 

االنضمام إليه لتشكيل حكومة ائتالفية موسعة.
ان القوائيم التيي انُتخبيت ال تمّثيل تناقضيات يف 
مواقيف سياسيّية من األمين أو املجتميع أو حّتى 

االقتصياد، بقيدر ميا ُتمّثل هوّييات إثنّيية ودينّية 
موجودة ومتصارعة داخيل دولة االحتالل. وعليه، 
فإن أهيم ما أنتجتيه هيذه اليدورة االنتخابّية هو 
إحراز مستوى رفيع من حرص كل هوّية اجتماعّية 
يف تمثيل سييايّس محّدد. وهو ما ينفي »التعّددّية« 
السياسّية تماماً داخل كل رشيحة هوّياتّية يف كيان 

ارسائيل .
وهي الديناميكّية التي يحاول نتنياهو العمل عليها 
ومن خاللها وال أن يحافظ عىل حكمه فحسب، بل 
أن يؤسيس تغييريات بنيوّية يف النظيام اإلرسائييّل 
و البيد مين حكومة ملتزمية تجاه يهوديية الدولة 
ويسيتغل نتنياهيو التمرتس الهوّياتيّي يف املجتمع 
اإلرسائيييّل لُيصميم نظاميًا سياسيّياً قيادراً عيىل 
الصمود يف رصاٍع »أبيدّي«، عىل حّد تعبري نتنياهو. 
يبني نظاماً سياسيّياً يحّصن الحكيم من إمكانّية 
الخضوع أو االنكسيار تحت الضغط االجتماعّي يف 

حالة الحرٍب الطويلة األمد.
واملقابل املخجل والحزين من نموذج الفعل السيايّس 
الذي تقدمه األحزاب الفلسيطينّية يف الداخل والتي 
ُر  قررت خوض انتخابات الي«كنيسيت«؟ ان ُتَسيخِّ
 » تلك األحيزاب االنتخاباِت لتصميم »بناٍء سييايسٍّ
مؤّهيٍل للصميود يف الرّصاع مع الكييان الصهيونّي 
كميا تعتقيد ، وإلسيقاطه، وللمسياهمة يف بنياء 
مستقبل الشيعب الفلسطينّي ، و هي أحزاب تمّثل 
رشيحة هوّياتّية عربّية تسيعى لتحصيل ميزانّيات 
وامتييازات، وتدعو جمهورهيا للتصويت لها ألنها 
عربّيية »مثلها مثله«، بينما هي تترصف سياسيّياً 
كأّنهيا »واحدة مين الهوييات اإلرسائيلّيية«؟ ولن 
تكيون حكومة تعتميد عىل أحزاب عربيية معادية 
للصهيونيية .والحزبيان الفائزان فهميا ليس ضد 
االستيطان وال يدعما حالً للرصاع بن الفلسطينن 

باملطلق وارسائيل .
ومن جانب اخر يحتدم النقاش بن الفلسيطينين 
يف الضفية الغربيية وقطياع غيزة حول مسيتقبل 
أوضاعهم يف ظيل السييناريوهات املختلفة ملا بعد 
االنتخابيات، وحيول مآل صفقة القرن. وتتمسيك 
االحزاب الفلسطينية بمطالبتها بوقف االستيطان 
اإلرسائييل يف األرايض الفلسطينية . والبعض االخر 
ال ييرون فروقاً رئيسيية بين اليمن وميا يطرحه 
حزب االزرق واالبيض الذي يعترب وسطي االدعاء .

ويتمنيون أن يأتيي رئيس وزراء آخير يتطلع نحو 

السيالم مع الشيعب الفلسيطيني، ولييس بفرض 
عقوبيات عيىل الشيعب الفلسيطيني،يف حين ان  
الوسيط، هم يطرحون القدس املوحدة واسيتمرار 
االستيطان والسييطرة عىل األغوار. وهناك اطراف 
تسيعى اىل توحيد صفيوف الفصائل الفلسيطينية 
إيماننيا منها بأن الوحيدة الوطنية فريضة رشعية 
ورضورة وطنيية يف الوقيت الحيايل ، مليا تحييط 
بقضيتهيم مين تهدييدات اسيرتاتيجية حقيقيية 
وأنيه ال يمكين لشيعب ييرزح تحيت االحتيالل أن 
ينجز ميرشوع تحرر دون وحيدة داخلية حقيقية 

متماسيكة« وخاصة وان الفلسطينيون ال يعلقون 
آماالً كبرية عىل نتائج االنتخابات اإلرسائيلية ، رغم 
أن تأثرينتائجهيا قيد يكون مبارشة عيىل حياتهم. 
ويشيعر بعيض الفلسيطينين بالقليق لجهية أن 
تتسيبب حملية االنتخابات اإلرسائيليية بمزيد من 
التحرييض يف إرسائيل ضد الفلسيطينين والعرب 
عمومياً. ويظهر عقب توسيع خطابيات الكراهية 
يف املجتمع اإلرسائييل ضد الفلسيطينين منذ فرتة 
اخذت تزداد بشكل واسع بن االوساط الصهيونية 

الدينية املتشددة خاصة.

بقلم / إيهاب زكي….
إّن حالة اإلنكار التي يعيشيها املسيؤولون السعوديون ملا جرى 
يف عمليية محيور نجران سياسيياً وعسيكرياً وإعالميياً، تيش 
بالوصيول لحالٍة مسيتعصية من املرض االسيرتاتيجي املزمن. 
ولكين الواقيع يقيول إّن عمليية محيور نجران هيي فضيحة 
عسكرية اسيرتاتيجية وتكتيكية، وستكون كارثية النتائج عىل 
الحالية املعنوية ملا ُيسيمى بالجيش السيعودي، كما سيتكون 
طامية نفسيية عيىل اليرأي العيام السيعودي وكذلك الشيارع 
السيعودي. وعليه فقد عجزت كل األدمغة اإلعالمية السيعودية 
يف ابتكار مسيحوق يضمن إخراج الفضيحة بشيكٍل مستساغ، 
ولكين تفتقيت الذهنيية األمنيية ملستشياري ابن سيلمان عن 
افتعال أحداٍث صادمة إللهاء املجتمع والرأي العام السيعودي، 
فتيم اغتييال مرافق امللك سيلمان الشيخيص، ولرفع منسيوب 
الغميوض تم قتل قاتله مبارشة. ولييس القتل بحد ذاته نتيجة 

لعمليية نجيران بل توقيته، فيبيدو أّن الرجل أصبيح عائقاً من 
حيث ال يدري أمام فكرٍة ما البن سيلمان، فقبل خمسية أشهر 
أطلق املعارض السيعودي محمد املسعري املقيم يف لندن تحذيراً 
ينصح فيه هذا املرافق بالهروب، ألّن مصريه أصبح غامضاً. ويف 
ذات اليوم حصل حريق هائل يف محطة السيليمانية للقطارات، 
واسيتغرقت عملية اإلطفاء سياعاٍت طويلية، ويف صباح اليوم 
التايل جاء بّث مقابلة ابن سيلمان مع قنياة »CBS« األمريكية، 
وهي مسياهمة يف سياسة اإللهاء عىل قاعدة ربَّ رميٍة من غري 
راٍم، ليحتفي السيعوديون بقائدهم وفخرهيم بعيداً عن أجواء 
الفضيحة. واملقابلة عموماً خاوية املضامن واملفاجآت، إاّل تلك 
الببغائية التي تساهم يف عملية اإللهاء وما تقتاته ألسنة الذباب 
اإللكرتوني، من قبيل اتهام إيران بالحماقة ولعب دور الصافح 
املقتيدر معها، وهو ما نجح ولو ظاهرياً عىل األقل، حيث غياب 
الفضيحة عن التداول يف السعودية، ولكن هذا الغياب الظاهري 
ال ينطبيق عىل ضبياط وجنود ما يسيمى بالجيش السيعودي. 

وعىل سيبيل االعرتاض هنا فمصطلح »املؤسسية العسيكرية« 
كان سييوفر وقتاً وجهداً ومسياحًة يف الكتابة، ولكنه ال ينطبق 
عيىل التجمع البرشي فيما يسيمى جيش آل سيعود، فهؤالء ال 
يترصفون عىل قاعدة مؤسسياتية، بل عىل قواعد والئية وقبلية 
يف أفضيل األحوال، وهذا ما سييجعل من هذه الفضيحة ثغرًة يف 
هذا التجمع العسيكري ألمراٍء ناقمن عىل بن سيلمان، كما أّن 
فضيحية محور نجيران ال تغيب عن العين األمريكية وهذا هو 
األهم، حيث أّن العقل االسرتاتيجي آلل سعود يقبع يف أحد أدراج 

مكتب الرئيس األمريكي بغض النظر عن اسمه.
أشيار املتحدث باسيم الحكومة اإليرانية إىل وصول رسيالٍة من 
الرياض إىل الرئييس روحاني، وذلك دون اإلفصاح عن فحواها، 
ولكين التوقعات األرجح هيي أّن العدوان عيىل اليمن عىل رأس 
مضميون الرسيالة، والحقيقية ال أعرف الجدوى مين محاورة 
السعودية، حيث ال يملك آل سعود ألنفسهم رضاً وال نفعاً بعيداً 
عن العصا األمريكية بالسلب والحلب أو جزرة الحماية، وإيران 

قطعياً تدرك ذلك ولكن األعراف الدبلوماسيية واإلشياعات التي 
تكرسيت كواقع عن خالفات وعداوات سعودية إيرانية تقتيض 
ذلك، كما أشييع أّن العدوان عىل سيوريا هو حيرٌب التحرر من 
االسيتعباد، كما إشياعة أّن العيدوان السيعودي األمريكي عىل 
اليمين هو حرٌب أهلية، ونتذكر هنيا أّن اإلمارات اتخذت خطوة 
لألميام مع إيران، ثيم تراجعت تحت وطأة الغضب السيعودي، 
وعيىل سيبيل التحليل فالحيثيات تييش بتشيدد إماراتي مقابل 
انفتاح سيعودي، حيث أعيادت اإلمارات انخراطهيا يف العدوان 
عيىل اليمين، كما كتب أنيور قرقاش مقياالً رَسد فييه رشوطاً 
إماراتية تعجيزيية لقبول الحوار مع إييران، فالواليات املتحدة 
التيي لعبت لعبة االحتواء مع إيران عرب »الجندي« اإلمارات عىل 
رقعة الشطرنج، سيحبت الجندي لتلعب بي«القلعة« السعودية 

ذات اللعبة.
فقيدت الوالييات املتحدة ورقة الضغط العسيكري عيىل إيران، 
كما أّنها شييئاً فشييئاً ومع الرفيد الرويس واالنفتياح الصيني 

سيتفقد ورقية الضغيط االقتصيادي، وبعيد عمليتيي أرامكو 
ونجيران يبدو أّنها سيتفقد ورقة العدوان عيىل اليمن، وهذا ما 
يجعل من اسيتدراك الخسيائر باالحتواء أحكم السيُبل، رغم أّن 
هذه السياسة محفوفة باملخاطر أيضاً، حيث تفاوض الواليات 
املتحدة وهي يف حالة تراجع وأدواتها يف حالة ضعٍف وانكشاف، 
واإلرصار اليمنيي عيىل رشوطه كما التلكيؤ األمريكي بدفع بن 
سيلمان لقبول املبادرة اليمنية، جعل مين محاوالت حفظ ماء 
الوجه السيعودي بنداً يستحق عناء التفاوض، وكما قال محمد 
البخيتيي، لو أعلنت السيعودية عن قبول املبيادرة ألعدنا النظر 
يف اإلعالن عين عملية محور نجران، ولكن بن سيلمان ال يفكر 
سيوى بالعرش، أّميا بقية امللفيات والقضايا فهي ليسيت من 
شأنه بل شيأن أمريكي خالص. ويبقى السؤال األهم قائماً، إىل 
متى تسيتمر الواليات املتحدة يف لعبة محاولة االحتواء، إىل حن 
وصول بن سيلمان للعرش مثالً أو لحن اسيتبداله، أم سييظل 
التلكؤ األمريكي حاكماً حتى يصبح بن سلمان وبديله تاريخاً?

في ذكرى »هزيمة« االنفصاليين..

شخوص االنتخابات اإلسرائيلية مثل األفعى والعقرب

عملية نجران واالحتواء األمريكي

»مين البحير اىل النحير«.. هذا هو العنوان الواسيع والعريض، ملسيرية 
الزحف والعشق الحسيني نحو كربالء املقسة

منذ بضعة أعوام، بات هذا الشعار مقرتًنا بالرشوع بمسرية االربعن، يف 
األول من شيهر صفر من كل عام، من بلدة عراقية صغرية يطلق عليها 
»رأس البيشية«، تقع يف أقىص جنوب قضاء الفياو بمحافظة البرصة، 
وهي تطل عىل الخليج، حيث تقع عىل مرمى حجر من مياهه الهادئة.

يف صباح يوم السبت املايض، الثامن والعرشين من شهر املحرم الحرام، 
جرت يف »رأس البيشية« مراسم انطالق مسيرية الزحف الحسيني نحو 
كربالء، بحضور جمع من العلماء ورجيال الدين والوجوه االجتماعية، 
وحشود جماهريية غفرية من أبناء محافظة البرصة وخارجها، لتتكلل 
ببدء املسيري الذي يمتد الكثر من ستمائة وخمسن كيلو مرتا، ويستمر 
حيوايل عرشيين يوميا، وليبدأ بعيدد محدود مين االشيخاص، وينتهي 

باملالين من كل أنحاء العراق، ومن خارجه ايضا.
وباتت بلدة »رأس البيشة« تشكل أيقونة متميزة والفتة، ترتبط ارتباطا 
وثيقا بمسيرية االربعن، اذ ان معظم العراقين، وغري العراقين ربما لم 
يسمعوا بها، النها يف السابق لم تكن تمثل بالنسبة لهم شيئا ذا أهمية، 
وهي حالهيا حال بقية املدن والبلدات العراقية الصغرية، ولعل املعروف 
واملشيهور منها، هي تلك املدن والبلدات التي تحتضن مرقًدا دينًيا ألحد 
االئمية االطهيار أو أولياء الله الصالحن، أو تلك التيي لها خلفية دينية 
تاريخية، كأن تكون قد شيهدت معركة أو مثلت محطة لحدث تاريخي 
مميز. ورأس البيشية ليست من هذه وال من تلك، لذا فإنه من الطبيعي 

ان يجهلها اغلب العراقين.
ولكين يبدو أنها عيىل صغر مسياحتها، وقلة عدد سيكانها، وموقعها 

النائي، وتواضع امكانياتها، ستدخل التاريخ وتخط اسمها فيه.
وطبيعيي انيه كلما اقيرتب الزائرون من كربالء، سيتتزايد حشيودهم، 
وتزدحيم املواكب والهيئات من حيث اعدادها ومسيتوى الخدمات التي 
تقدمها، ال سييما وان هنالك الكثري مين املواكب تنتقل مع اقرتاب العد 
التنازيل لحلول االربعين اىل مناطق قريبة من كربالء، ليكون متاحا لها 
دائميا توفري ما يحتاجه الزوار وما يخفف عنهم تعب ومشيقة املسيري 
الطوييل، فبعض املواكب تفتح ابوابها يف االيام االوىل يف حدود محافظة 
البيرصة، لتنتقل فيما بعد اىل محافظة ذي قيار، وبعد ذلك اىل محافظة 
ميسيان، وهكيذا حتى نهاية مسيرية الزحف الحسييني يف قلب كربالء 

املقدسة.
وال شيك أن »رأس البيشية«، ليسيت هي نقطة االنطالق الوحيدة نحو 

كربالء الحسن.
فضياًل عن ذلك، هناك نقاط انطالق كثرية من شيتى انحاء العراق، بيد 
أن »رأس البيشية«، تمثل النقطة األبعد واألسيبق، ولعل نقاط االنطالق 
الكثرية، التي تلتقي يف نهاية املطاف عند نقطة واحدة، أال وهي رضيح 
االمام الحسين عليه السيالم، تؤكد حقيقة مهمة وبليغة وعميقة، اال 
وهي »ان كل الطرق تؤدي اىل كربالء«، فالذي ينطلق من البرصة، والذي 
ينطليق مين املحمرة، واليذي ينطلق مين املوصل ودياىل وصيالح الدين 
وبابل وغريهيا من املدن واملحافظات والقيرى والبلدات، يروم الوصول 
اىل كربيالء، وللمرء ان يتصور ويتخيل، الشيكل الرائع والجميل لصورة 
الزحف الحسيني بنقاط انطالقها ومساراتها العديدة، ونقطة االلتقاء 

الوحيدة لها.

»من البحر إلى النحر«.. كل 
الطرق تؤدي إلى كربالء

عادل الجبوري



تشهد بغداد مساء اليوم الثالثاء، لقاًء مرتقباً 
بني مبعوث االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا«، 
ولجنة االستئناف املس�تقيلة من اتحاد الكرة 
العراق�ي لبح�ث تداعيات قضي�ة االتحاد مع 

عدنان درجال.
وقال عضو اللجنة املستقيلة، عدي الالمي إن 
»لجنة االستئناف ستلتقي مع مبعوث االتحاد 

الدويل اإليراني وحيد الزم يف فندق بغداد«.
س�يكون  »االجتم�اع  أن  الالم�ي،  وأوض�ح 
لجن�ة  أعض�اء  وب�ني  الزم  ب�ني  مفتوح�اً 
االس�تئناف املس�تقيلة واملؤلف�ة من�ه وخالد 
املهداوي ومحمد س�ليم«، مرجحاً أن »يشهد 

االجتماع حضور أعضاء من اتحاد الكرة«.
ومن املؤمل أن يشهد االجتماع، بحث القضية 
األخ�رة ب�ني النج�م ال�دويل الس�ابق عدنان 
درجال والحكم بحبس اثنني من أعضاء اتحاد 

الكرة بتهمة تزوير أوراق ترشح درجال.
إىل  الزم،  وحي�د  اإليران�ي  املبع�وث  ووص�ل 
العاصمة بغداد من أجل اس�تقصاء األس�باب 

الحقيقية وراء القضية.
م�ن جهته أكد الناطق االعالمي بإس�م وزارة 
الش�باب والرياضة موفق عب�د الوهاب اليوم 
الثالث�اء، أن الي�وم يعت�ر مفصلي�اً يف قضية 
الخالف بني اتحاد كرة القدم وعدنان درجال.

وق�ال عبد الوه�اب، إن اليوم يعت�ر مفصلياً 
يف قضي�ة ح�ل الخالف ب�ني الطرفني بوصول 
ممثل االتحاد اآلس�يوي لالطالع عىل القضية 
واوراقه�ا واملبعوث حتى وان كانت جنس�يته 
ايراني�ة وبنف�س مجموعتنا ولك�ن كل يشء 
واضح وبالتاكيد س�وف يكون قراره مدروسا 
بحس�ب ما امامه من اوراق ثبوتية ورسمية، 
مضيف�اً أن وزي�ر الش�باب والرياض�ة احمد 
العبي�دي اجتم�ع مع طريف الخالف واس�تمع 
له�م من اجل تقري�ب وجهات النظ�ر واليوم 
افض�ل من االم�س وهناك حل�ول قريبة لكل 

االط�راف.
وب�ني عبد الوهاب، أن وزارة الش�باب ال يحق 

له�ا التدخ�ل بق�رارات القضاء الت�ي صدرت 
بح�ق موظف�ي االتحاد، ومن غ�ر املمكن ان 
يه�ادن عدنان درج�ال بهذه القضي�ة بعد ما 

وصل�ت اليه االن خصوص�ا وهو عىل حق بعد 
ان اثبت القضاء التزوير وقرر حبس موظفني 
اثنني من االتحاد، والذي من املمكن ان يخفف 

الحكم عىل املسجونني بكفالة مالية.
وختم حديثه، بأنه سيتم وضع خارطة طريق 
جديدة للكرة العراقية بارشاف وزير الش�باب 

والرياض�ة وال يوج�د اي خ�الف ب�ني الوزير 
وعدن�ان درج�ال وال اي احد آخ�ر، والوزير ال 

ينظر اىل الشخوص والجميع اصدقاءه.

لقاء مرتقب بين مبعوث »فيفا« ولجنة االستئناف المستقيلة 

المراقب العراقي/ بغداد...
وقع�ت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي الديوانية بش�كل 
رس�مي عقًدا مع العبني محرتف�ني انضما للفريق 
لتمثيله يف منافس�ات الدوري املمتاز. وقال مدرب 
ك�رة الديوانية صادق س�عدون إن »اإلدارة أكملت 
التعاقد بش�كل رس�مي مع املحرتف�ني املوريتاني 
كامارا أمادو والغاني بيرت أودرو، لينضما بش�كل 
رس�مي للفري�ق بع�د أن التحق�ا بالتدريب�ات يف 
اليوم�ني املاضي�ني«. وأضاف »الالع�ب املوريتاني 
كامارا سيكون إضافة لخط الهجوم، فيما يشغل 
الغاني مركز قلب الدفاع ونأمل أن يكونا خر سند 
لفريقن�ا يف الدوري، حيث تنتظرنا مباراة مهمة يف 
الجول�ة الثالث�ة أمام نفط الجنوب ي�وم الخميس 
املقب�ل س�تقام يف الب�رة والالعب�ان س�يكونان 
ضمن خياراتن�ا للمباراة«. يش�ار إىل أن الديوانية 
خ�اض مباراتني خ�ر باألوىل أمام نفط الوس�ط 

وفاز بالثانية عىل القاسم وجمع ثالث نقاط.

د هش�ام محمد، املدرب املس�اعد لزاخو، أنَّ  أكَّ
فريقه يتطل�ع لحصد أوىل نقاط له باملوس�م، 
األربع�اء  غ�ًدا  الكهرب�اء  يس�تضيف  عندم�ا 

بالجولة الثالثة من الدوري.
وق�ال محم�د »الفريق عازم ع�ىل تحقيق أول 
ف�وز ل�ه بال�دوري بعدم�ا اكتمل�ت صفوف�ه 
بانضم�ام الالعب�ني املحرتف�ني، ونأمل حصد 
النقاط الثالث خاصة وأن املباراة عىل ملعبنا«.

وأض�اف »الكهرب�اء لي�س باملنافس الس�هل، 
بع�د  الت�وازن  باس�تعادة  ُمطالب�ون  لكنَّن�ا 
خس�ارتني بالجولتني املاضيتني، وبالتايل هذه 
املب�اراة تمث�ل تحدًي�ا للفريق من أجل كس�ب 

النقاط الثالث«.
وأش�ار »الفريق جاهز تماًم�ا لخوض املباراة، 
عكس املباراتني الس�ابقتني اللت�ني عانينا من 
خاللهم�ا لعدم اكتم�ال الفريق، لك�ن الوضع 
أفضل ونحتاج للتوفيق لتحقيق نقاط الفوز«. 
ُيذك�ر أن زاخ�و خ�ر يف الجول�ة األوىل أم�ام 

امليناء ويف الثانية أمام النجف.

أعل�ن نادي ال�زوراء، تفاصيل إصابة مدافعه نجم ش�وان بعد 
إجراء الفحوصات الطبية عقب نهاية مباراة الزوراء والرشطة 

يف قمة الجولة الثانية من الدوري املمتاز.
وذكر النادي أنه »بعد إجراء الفحوصات الطبية لالعب نجم ش�وان، تبني 

تعرضه لتمزق يف العضلة الضام�ة وعودته للمالعب تعتمد عىل مدى 
تعافيه من اإلصابة«.

يذكر أن ش�وان ش�ارك أساس�ياً يف مباراة فريقه 
األخرة أمام الرشطة، لكنه عانى من بعض 

اآلالم، مم�ا دفع�ه إلج�راء الفحوصات 
الطبية، التي أكدت تعرضه لإلصابة.

كش�ف مص�در م�ن داخ�ل ن�ادي القوة 
الجوية، أن مدرب الفريق أيوب أوديش�و 
غ�اب عن تدريب�ات أمس اإلثنني بس�بب 
عدم استالم الدفعة األوىل للكادر التدريبي 

والالعبني.
وقال املصدر إن »مجموعة من ابرز نجوم 
واملحرتف�ني قاطع�وا  املحلي�ني  الفري�ق 
الوحدة التدريبية تضامنا مع اوديش�و«، 
مبين�ا ان »الجه�از الفن�ي والالعب�ني لم 
يس�تلموا لغاي�ة اآلن قيم�ة الدفعة األوىل 
اإلدارة تأخ�رت  م�ن عقوده�م ووع�ود 
كثرا دون حلول«. واض�اف ان »محرتيف 
الفريق بكري وريتشارد وبعض الالعبني 
البدالء اكملوا الوحدة التدريبية اما البقية 
فرتك�وا التدريبات بس�بب عدم اس�تالم 
مس�تحقاتهم«، الفتا اىل ان »ادارة القوة 
الجوي�ة القت بالل�وم ع�ىل وزارة الدفاع 
بس�بب تأخره�ا يف رصف الصك الخاص 

بالدفعة األوىل لعقود فريق الكرة.

أب�دى مدرب الديوانية صادق س�عدون اليوم الثالثاء، رضاه عن فريق�ه، مبينا أن هدف 
الديوانية البقاء يف الدوري املمتاز. وقال س�عدون إن »أي نتيجة ايجابية يحققها الفريق 
بال�دوري املمتاز تعد انجازا، مقارنة بالوضع املايل البائس«، مبينا انه »راض عىل ظهور 
فريقه امام القاس�م«. واضاف ان »اغلب ركائز الفريق غ�ادروا دون ان يتم تعويضهم، 
وان اعتمادن�ا ع�ىل الالعبني الش�باب، لذلك هدفن�ا البقاء بال�دوري املمت�از«، مبينا ان 

»الفريق يعتمد عىل الدعم الجماهري فقط«.

مدرب الديوانية: هدفنا البقاء في الدوري الممتاز
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الميناء يغرم حمزة عدنان ثالثة ماليين دينار
أعلنت الهيئة اإلدارية لنادي امليناء معاقبة العب من فريقها الكروي بتجاوزه عىل النادي.

وذك�ر بيان للنادي اطلعت علي�ه املراقب العراقي، أن »اإلدارة منحت امل�رشف عىل الفريق اتخاذ 
قرارات تصب يف صالح الفريق الكروي«. وأوضح أن »النادي قرر يف ضوء متابعة املرشف للفريق، 
تغريم الالعب حمزة عدنان مبلغاً قدره ثالثة ماليني دينار، وتوجيه إنذار نهائي له نظراً لتجاوزه 
عىل كيان النادي«. يشار إىل أن فريق امليناء تعادل أمام فريق القوة الجوية بدون أهداف، يف ختام 

منافسات الجولة الثانية من الدوري املمتاز لكرة القدم.

ذكر الناط�ق االعالمي لنادي النفط جمع�ة ثامر اليوم 
الثالث�اء، أن فريقه وصل اىل تس�وية مع نادي الرشطة 

فيما يخص الالعب مازن فياض.
وق�ال ثام�ر ان »نادي�ي النف�ط والرشط�ة اجتمع�ا يف 
وق�ت متأخر من مس�اء امس االثنني لحس�م موضوع 
الالع�ب مازن فياض، وبعد ان ثبتت احقية نادي النفط 
بخدمات الالعب ملوس�مني تمت تس�وية أم�وره لتمثيل 
ن�ادي الرشط�ة بتوقيع عق�د م�ع الالع�ب«، مبينا ان 

»النفط اس�تغنى عن خدمات الالعب بس�بب ترفاته 
الصبيانية«.

واضاف ان »الرشطة سيعلن عن قيمة الصفقة«.
وكان مص�در ق�د أك�د ان »االجتم�اع ال�ذي دع�ت اليه 
لجنة ف�ض النزاعات يف اتحاد الك�رة، مع ناديي النفط 
والرشط�ة لحس�م موض�وع الالع�ب مازن في�اض لم 
يس�فر عن نتيجة«، مبينا ان »االجتماع انتهى بخالفات 

وصلت اىل العراك بني ممثيل الناديني«.

واث�ر لغ�ط ع�ىل م�دى االس�ابيع املاضي�ة بني 
الناديني والالعب م�ازن فياض، فاالخر يتحدث 
عن توقيع عقد ملوسم واحد مع النفط، ويرفض 
االخر ه�ذا االدع�اء مقابل روايته ب�ان الالعب 
وقع ملوسمني اثنني مع النادي، فيما هدد نادي 
الرشط�ة باللجوء اىل »فيفا« لحس�م املوضوع 
بحس�ب مصدر مس�تندين عىل رواية الالعب، 

لتمثيل االخرض يف هذا املوسم.

ثامر: النفط توصل لتسوية مع الشرطة بشأن مازن فياض

رسمًيا.. كامارا وبيتر يوقعان للديوانية

محمد: ال بديل لزاخو غير الفوز على الكهرباء هل تمتد األزمة المالية إلى نادي الصقور؟

الزوراء يعلن تفاصيل إصابة نجم شوان ميركاتو

أعل�ن مدرب ن�ادي الصادق عقيل الش�اهني، أن 
فريقه أم�ام مواجه�ة صعبة ومصري�ة عندما 
يواجه فريق القوة الجوية يف بطولة كأس العراق.

وق�ال الش�اهني إن »الن�ادي س�يخوض مباراته 
الوحيدة واملصرية أمام القوة الجوية عىل ملعب 
األخر بحس�ب نظام البطولة الت�ي تحدد مباراة 

واحدة وفاصلة يف الدوري ال�32.
وأض�اف أن »املب�اراة تعد فرصة لالعب�ي النادي 
إلب�راز مواهبهم أم�ام القوة الجوي�ة، مؤكدا أن 
ال�كادر التدريب�ي والالعب�ني عىل أتم االس�تعداد 
ملواجهة الصقور خارج الديار يف ال�9 من ترشين 

األول الحايل.
وكان�ت قرعة بطول�ة كأس العراق بك�رة القدم 
أوقع�ت ممث�ل ش�مال محافظ�ة الب�رة نادي 
الص�ادق م�ع ن�ادي الق�وة الجوي�ة لل�دور 32 

للموسم 2019 2020-.

أعلن الناطق باس�م االتح�اد العراقي لكرة القدم 
حس�ني الخرس�اني، أن املنتخب األوملبي سيدخل 
يف معس�كر تدريبي يف العاصمة القطرية الدوحة 

استعداداً لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.
وقال الخرس�اني إن »املنتخب االوملبي سيعسكر 
يف الدوح�ة للفرتة من الخامس إىل الخامس عرش 
من الش�هر الحايل تحضراً لنهائيات آس�يا تحت 

23 عاماً«.
وأوقع�ت القرع�ة املنتخ�ب األوملب�ي العراقي يف 
تايالن�د  جان�ب  إىل  للبطول�ة،  األوىل  املجموع�ة 

وأسرتاليا والبحرين.

ذكر مساعد مدرب نادي النجف بهاء كاظم اليوم 
الثالث�اء، أن فريق�ه يخطو بالطري�ق الصحيح، 
عىل الرغم من التعادل يف مباراة الجولة االوىل من 

الدوري املمتاز.
وق�ال كاظم إننا »نمتلك فري�ق وإدارة وجمهور 
استثنائي«، مبينا ان »هدف الفريق املنافسة عىل 

املراكز األوىل وعودة النجف لسابق عهده«.
واضاف ان »النجف وضع محرتفيه قيد 
االختبار وس�يقرر االعتماد عليهم 
م�ن عدمه يف الف�رتة املقبلة«، 
»االختب�ار  أن  مبين�ا 
الحقيق�ي لق�وة النجف 
خ�الل  م�ن  س�يكون 
الجوية  القوة  مواجهة 

يف املرحلة الثالثة«.

الشاهين: الصادق 
بأتم الجاهزية لمباراة 

القوة الجوية 

األولمبي يعسكر 
بالدوحة تحضيرًا 

لنهائيات آسيا

كاظم: مباراة الجوية 
والنجف ستكون صعبة



ح إلى موعد اعتزاله كريستيانو ُيلمِّ

المراقب العراقي/ متابعة...
يحلل بايلرن ميونخ، ضيًفا على توتنهام 
هوتسبري اليوم الثالثاء، يف إطار منافسات 
الجولة الثانية من دور املجموعات بدوري 

أبطال أوروبا.
بلن  األوىل  هلي  املواجهلة،  هلذه  وتعلد 
الفريقن يف البطولة، إذ لم يسلبق لهما أن 

التقيا أبًدا قبل مباراة اليوم.
ويدخلل توتنهلام، املباراة برصيلد نقطة 
واحدة، جناها من تعادله خارج أرضه مع 
أوملبياكوس اليوناني )2-2(، بينما يتصدر 
بايرن ترتيب املجموعلة بل3 نقاط، عقب 

تغلبه عى النجم األحمر الرصبي )0-3(.
تذبذب واضح

أبلرم توتنهلام، مجموعة ملن الصفقات 
القويلة، عكس ما حدث باملوسلم املايض، 
ليعلزز قلوة وسلطه بعنلارص ذات جودة 

عالية.
امللدرب األرجنتيني ماوريسليو بوكيتينو، 
جللب مواطنله جيوفانلي للو سيلسلو، 
والفرنلي تانيلج ندومبيلي ملن ريلال 
بيتيس وليلون عى الرتتيلب، لرفع جودة 

وسط السبريز.
وجاءت البداية غري موازية للقفزة النوعية 
يف جودة الفريق، ال سليما يف خط الوسط، 
إذ تعثر رجلال بوكيتينو بعلد االنتصار يف 

أوىل جوالت الربيمريليغ.
الفريلق اللندنلي، تعلادل مع مانشسلرت 
سليتي )2-2(، قبلل أن يتعلرض لهزيمة 
نيوكاسلل  أملام  داره  مفاجئلة يف عقلر 
يونايتلد بهلدف دون رد، ليعلود بعدهلا 

للتعادل مع أرسنال بهدفن لكل فريق.

تعثلره  شلهدت  مواجهلات،   3 وبعلد 
بتعادلن وهزيمة، اسلتعاد توتنهام نغمة 
االنتصارات عى حساب كريستال باالس، 
قبلل أن يسلقط ملن جديلد أمام ليسلرت 

سيتي بالخسارة )2-1(.
 واسلتعد توتنهام ملواجهة بايرن املرتقبة 
بالفوز بشلق األنفس عى ساوثهامبتون 
)2-1(، لكلن تلك النتائلج املتذبذبة تفتح 
الباب أمام العمالق البافاري ملحاولة النيل 

من الفريق اللندني يف عقر داره.
الصدام األول

 للم يسلبق لتوتنهلام اللعلب ضلد بايرن 
ميونخ يف دوري األبطال، سلواء يف نسخته 
الفريقلن  لكلن  الحديثلة،  أو  القديملة، 
تواجهلا قبل سلنوات عديلدة يف بطولتن 

مختلفتن.
وجاءت أوىل مواجهات الفريقن يف بطولة 
كأس أبطال الكؤوس األوروبية يف موسلم 
»1982-1983«، والذي شهد اصطدامهما 

يف الدور ثمن النهائي.
الفريق البافلاري نجح يف فلرض التعادل 
)1-1( على السلبريز يف لنلدن، قبلل أن 
يفرتسله )4-1( بميونخ، ليقيص الفريق 

اإلنجليزي من البطولة.
ويف املوسلم التايل، التقى الفريقان مجدًدا 
يف بطوللة كأس االتحاد األوروبي، وجاءت 

املواجهتان أيًضا يف دور الل16.
 مباراة الذهاب، شلهدت فلوز بايرن )1-

0( يف ميونلخ، قبلل أن ينجلح توتنهام يف 
تعويلض خسلارته بالفوز إياًبلا )0-2(، 
ليطيلح بالفريلق األملاني خلارج البطولة 

ويثأر لذاته.

تخبط مستوى توتنهام يمنح البايرن فرصة الفوز بمواجهتهما األولى تأريخيا 

أعلن االتحاد الكوسلتاريكي لكلرة القدم تعين املدرب الوطني روناللدو جونزاليس مديرا 
فنيلا جديدا للمنتخب بهدف التأهل ملونديال قطر 2022، وذلك ليخلف املدرب األوروجوائي 
جوستافو ماتوساس. وجاء تعين جونزاليس بناء عى تقييم من لجنة فنية شكلت لتحليل 
املرشلحن للمنصب. وكان جونزاليس قد توىل املنصب بشكل مؤقت يف ثالث مناسبات من 
قبل، وسليتوىل املهمة بشكل رسلمي للمرة األوىل بداية من 10 ترشين االول الجاري عندما 

تلتقي كوستاريكا بمنتخب هايتي يف الجولة األوىل من دوري األمم التابع للكونكاكاف.

جونزاليس مدربا لمنتخب كوستاريكا
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غلاب اإلسلباني باكو ألكاسلري، مهاجم 
بوروسليا دورتمونلد األملانلي علن رحله 
فريقله إىل التشليك، اليوم الثالثلاء، وذلك 
قبلل مواجهة سلالفيا براج، غلًدا األربعاء، 
يف إطار منافسلات الجوللة الثانية من دور 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا. 
وكشلف دورتمونلد عرب حسلابه على موقع 
»تويلرت« علن عدم انضملام ألكاسلري لرحلة 
الفريق، وذلك بسبب معاناته من تهيج يف وتر 
أكيليس.  وبذلك، لن يتمكن املدرب السويرسي 

لوسيان فافر من االعتماد عى الدويل اإلسباني 
أمام فريق العاصمة التشيكية.

وملن املتوقع أن يدفع فافلر باملهاجم األملاني 
ماريو جوتزه يف التشلكيلة األساسلية ألسود 

الفيستيفال للمباراة الثانية عى التوايل.

وبدأ جوتزه يف تشلكيلة دورتموند األساسلية 
أمام فريدر بريمن، السلبت املايض، يف الجولة 
السادسلة ملن اللدوري األملانلي، إذ نجح يف 
تسلجيل هلدف فريقله األول يف املبلاراة التي 

انتهت بالتعادل )2-2(.

أكد تقرير صحفي إيطايل، اليوم الثالثاء، أن الفرني 
آرسلن فينجلر، املدير الفني السلابق آلرسلنال، 
مرشلح لقيلادة ميلالن هلذا املوسلم. ووفًقلا 
لصحيفلة »الجازيتا ديللو سلبورت« اإليطالية 
التي تابعتها »املراقب العراقي«، فإن فينجر 
مرشح لقيادة ميالن، بعد البداية الكارثية 

للفريلق تحلت قيلادة ماركلو جيامباوللو. ويحتل 
ميلالن حالًيلا املركز اللل16 بجدول ترتيلب الدوري 
اإليطلايل برصيلد 6 نقاط فقط عقب خلوض أول 6 
جوالت. وأشلارت الصحيفلة إىل أن إدارة ميالن ترى 
أن فينجلر قد يكون املدرب الذي يعيد الكثري من قوة 
الروسلونريي الغائبة يف السنوات األخرية.  وأوضحت 

أن ملا يعزز منلح الوظيفة لفينجلر أن املدير 
التنفيذي مليالن إيفان جازيديس، سلبق له أن 
عمل لسلنوات برفقة فينجر يف آرسنال. يذكر 

أن فينجلر لم يتول قيلادة أي فريق 
منذ الرحيل عن آرسنال يف أيار 

.2018

يسلتضيف برشللونة نظريه إنرت ميلالن، غلدا األربعاء ، 
على ملعب »كامب نو«، ضملن الجولة الثانية من دور 
مجموعات دوري أبطال أوروبا. وسليكون التشليي 
أليكسليس سانشليز، مهاجلم إنلرت ميلالن، الذي 
لعب بقميص برشللونة بن 2011 و2014، أمام 
مواجهلة من نلوع خاص. وشلارك سانشليز 
يف 141 مبلاراة ملع البلوجرانلا، حيلث نجح 
يف تسلجيل 47 هدًفا، وتقديلم 35 تمريرة 
ملن  بالعديلد  تلوج  كملا  حاسلمة، 
البارسلا. وكانلت  األلقلاب برفقلة 
ضلد  سانشليز  مواجهلات  أوىل 

برشللونة، يف موسلم )2015-2016( بدور الل16 
ملن دوري األبطلال، حلن كان العًبلا يف صفوف 
آرسلنال، وفاز البلوجرانلا ذهاًبا )2-0( يف معقل 
الجانلرز. ويف لقلاء اإلياب، خرس آرسلنال أيضا 
)1-3( عى ملعب »كامب نو«، وصنع سانشليز 
حينها الهدف الوحيد لفريقه، الذي سجله الدويل 

املرصي محمد النني.
اصطلدم  امللايض،   2019-2018 موسلم  ويف 

مانشسرت يونايتد بربشللونة يف ربع النهائي، وحينها 
غاب سانشيز بداعي اإلصابة عن لقاء الذهاب يف »أولد 

ترافورد«، الذي فاز به البارسا بهدف دون رد.

نوفلاك  سلحق 
فيتلش  كو يو د
األول  املصنلف 
منافسله  عامليلا، 
بوبرييلن  أليكلي 

و6-2، اليلوم الثالثاء، ليبلغ الصاعلد ملن التصفيات 4-6 
الدور الثاني يف بطولة اليابان املفتوحة للتنس املقامة يف طوكيو. 
ويف أوىل مباراة يخوضها يف الفردي منذ انسحابه من الدور الرابع 
ألمريكا املفتوحة بسلبب إصابة يف الكتف، أظهر الالعب الرصبي 
تعافيه وسلدد سبع رضبات إرسال سلاحقة وفاز بنسبة 84 يف 
املئة من نقاط إرساله األول. ويقيض ديوكوفيتش اآلن أسبوعه 

271 عى قمة تصنيلف الرجال ليتخطى رقم إيفان 
ليندل )270 أسبوعا( للمركز الثالث يف قائمة األكثر 
بقاء عى القمة عى مر العصور. وسليتقابل الالعب 
الرصبي يف الدور املقبل مع الياباني جو سويدا. وفاز 
الياباني تارو دانييل املشارك ببطاقة دعوة عى بورنا 
تشلوريتش املصنف الثاني 6-4 و4-6 و7-6 وتغلب 
مواطنه ياسلوتاكا أوتشلياما عى الفرني بنوا بري 
املصنلف الرابلع 6-2 و6-2. وخلرس تايللور فريتز 
املصنلف السلابع بنتيجلة 6-3 و6-4 أملام مواطنه 
األمريكي رايي أوبيللكا بينما تقدم رادو ألبوت وجيل 

سيمون.

يلدرس إرنسلتو فالفلريدي، املديلر الفنلي 
لربشللونة، أكثر من حل لسد إحدى الثغرات 

يف البارسا خالل املوسم الحايل.
ديبورتيفلو«  »مونلدو  لصحيفلة  ووفًقلا 
اإلسبانية التي تابعتها »املراقب العراقي«  فإن 
برشللونة يعاني هذا املوسلم ملن أزمة يف قلب 
الدفلاع رغلم أننا ال نزال يف مطلع شلهر ترشين 

أول.
وتعود أزمة برشللونة إىل إصابة صامويل أومتيتي 
أسلابيع،   5 إىل  تصلل  لفلرتة  غيابله  واحتماليلة 

باإلضافلة إىل طلرد كليمنت لينجليه يف املبلاراة األخرية 
أملام خيتلايف، وبالتايل لن يكلون الالعب حلارًضا ضد 
إشلبيلية. ويعقد األزمة أن جلريارد بيكيه بات عى بعد 
بطاقلة واحدة ملن اإليقلاف يف الدوري اإلسلباني هذا 
املوسلم. وسليعمل فالفريدي عى االسلتعانة بخدمات 
كلري توديبو يف التشلكيلة األساسلية ضد إشبيلية، مع 

توجيه أنظاره إىل العبي فريق )برشلونة ب(.
ويعد األوروجواياني رونالد أراخو، صاحب الل20 عاًما، 
من أكثر الالعبن املرشلحن لالنضمام إىل الفريق األول 

يف برشلونة.

أراخو  ويعرف فالفلريدي قلدرات 
يتميلز  األخلري  إن  حيلث  جيلًدا، 
بالرسعلة وسلبق لله التواجلد مع 

الفريلق األول يف فلرتة اإلعلداد قبل 
بداية املوسم الحايل.

كل  دراسلة  برشللونة  إدارة  وتواصلل 
الخيلارات املتاحلة يف املريكاتلو داخل 
إسلبانيا وخارجها لدعلم مركز قلب 
الدفاع يف كانون الثانلي املقبل، ولكن 

ستتم تجربة الالعبن الشباب أواًل لحل هذه الثغرة.

آرسين فينجر مرشح لقيادة ميالن

اإلنتر يحلم بالتخلص من عقدة برشلونة األزلية

ديوكوفيتش يصعد لثاني أدوار 
بطولة اليابان للتنس

كافاني يقترب من 
العودة لسان جيرمان

اصابة أومتيتي تجبر فالفيردي على الزج بالعبين شباب

ألكاسير يغيب عن
 مواجهة سالفيا براج غدًا

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثالثاء، أن مانشسلرت يونايتد مهدد بخسلارة أحد 
العبلي الفريق حتى نهاية العام الحايل. ووفًقلا لصحيفة »ديي ميل« الربيطانية، التي 
تابعتهلا »املراقب العراقلي« فإن املدافع اإليفواري إيريك بايلي الذي يعاني من إصابة 
يف الركبلة قلد يغيب حتى نهاية العلام الحايل، ولن يبدأ يف اسلتعادة عافيته قبل مطلع 
2020. وأشارت إىل أنه كان من املتوقع عودة بايي للمشاركة برفقة مانشسرت يونايتد 
مبكرًا، بعد أن أجرى جراحة مطلع شهر آب املايض. ولكن عملية التعايف البطيئة لبايي 

من اإلصابة تنذر باستمرار غيابه حتى مطلع العام الجديد.

أملح الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إىل أنه قد يعتزل كرة 
القدم بشكل نهائي خالل عام أو اثنن من اآلن.

وقال رونالدو، خالل ترصيحات أبرزتها صحيفة »مريور« الربيطانية 
وتابعتهلا »املراقلب العراقي«: »أحلب كرة القدم وإمتاع املشلجعن 

واألشخاص الذين يحبون كريستيانو«.
وأضلاف نجلم يوفنتلوس »العمر أملر غلري مهلم.. كل يشء يتعلق 

بالعقلية«.
وتابع »يف السنوات الخمس األخرية بدأت أستمتع بكوني بعيًدا عن كرة 

القدم، فمن يعرف ماذا سيحدث خالل عام أو العامن املقبلن؟«.
وكان روناللدو حصل عى عقلد مدى الحياة من إحلدى رشكات املالبس يف 

2016 بقيملة مليلار دوالر، وكان هلذا هو العقد الثالث من هلذا النوع الذي 
تقدمه الرشكة ألي ريايض.

ولم يسلبق رونالدو إىل هذا اإلنجاز سوى أسطورتي كرة السلة 
ليربون جيمس ومايكل جوردان.

وعللق روناللدو عى ذلك، قائلاًل »ال أريد 
تقليلد أحلد.. يجب أن تكون نفسلك 

طلوال الوقت، لكن يمكنك دائًما 
تعلم بعض التفاصيل الصغرية 
ملن الناجحن ليلس فقط يف 
كرة القدم ولكن يف الرياضات 

األخرى أيًضا«.

تقاريلر صحفيلة فرنسلية، علودة  رجحلت 
إدينسلون كافانلي، مهاجلم باريلس سلان 

جريمان، إىل فريقله خالل مباراة أنجيه يوم 
السبت يف الدوري الفرني.

وقالت صحيفة »لو باريزيان« يف تقرير لها 
تابعته »املراقب العراقلي«، إنَّ كافاني، لم 
يبدأ موسمه األخري يف تعاقده الحايل مع بي 
أس جلي، يف ظل ابتعاده علن املالعب منذ 
إصابتله العضلية يف مبلاراة تولوز يوم 25 

أب املايض.
ولفتلت إىل أن املهاجلم األوروجوياني ابتعد 

علن املالعب ملا يزيد عن شلهرين يف املوسلم 
املايض؛ بسبب اإلصابة ذاتها.

اليونايتد مهدد بخسارة بايلي حتى نهاية العام
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منتــدى أعــــالم األدب يستــذكـــر األب »يــوسف َحّبـي«  
مع قرب ذكرى وفاته التاسعة

 املراقب العراقي/متابعة...
صشدر أخرياً عشن دار الرافديشن للنشر والتوزيع كتاب 
»مارسيل بروسشت والتخلص من الزمن« ملؤلفه نجيب 
املانشع. وجشاء يف نبذة عشن الكتاب: »إن هشذا الكتاب يف 
حقيقشة األمر مصاحٌب قّيٌم جداً لقشراءة رواية »البحث  
عشن الزمشن املفقشود«، ويل مقدمة ُتقرأ مشن جانب من 

لم يعرفوا بروسشت بعشد، كما أنه ليس دليشًا لتفاصيل 
»املوضة« والششخصيات أو األماكن، وهو بوجه خاص 
ليس بدياً ُيغني عن قراءة بروست، أي نوعاً من الطرق 
األقشر للحديشث األنيق حشول أوديشت وفرانسشواز أو 
موريل، أّنه عمل يجب قراءته مع الرواية العظيمة كنوع 
مشن البوصلة التي تحشدد االتجاه وليس سشوى القارئ 

العنيد من يعلشن أّنه ليس بحاجة ملثل هشذه البوصلة«.
 In Search Of Lost « رواية »البحث عن الزمن الضائع
Time« للرئشي واألديشب الفرنيس »مارسشيل بروسشت« 
1922Marcel Proust-1871  األحتفشال بمئوية كتاب 
»البحث عشن الزمن املفقشود« لكونه حدث أسشتثنائي، 
وألنشُه أحشدث ثورة يف عالشم الكتابة، ولم تنسشاُه وزارة 

الثقافة الفرنسية، حني أجرت للكاتب وروايته أحتفاالً 
مهيبا يف نهاية ديسشمرب 2017، وهو ديدن الفرنسشيني 
يف تقديشس األديب، ويتذكر العالم عندما ُسشجن األديب 
الفرنيس )البري كامو( يف عهد ديغول حيث وبخ الرطة 
الفرنسشية، قائشًا : ماذا فعلتم؟ لقد وضعتم فرنسشا يف 
السشجن !؟ تصّور عزيزي القاريء أي مكانة لألديب يف 

العالشم !، واألبعشد من هذا أن جميع رؤسشاء العالم عند 
أجتماعاتهم يحرضون معهم وزراء الدفاع أو الداخلية، 
ما عدا الرؤساء الفرنسيني يف أجتماعاتهم ومؤتمراتهم 
يحشرضون معهشم وزيشر الثقافشة، ويعتشرب مارسشيل 
بروسشت األب الروحي للمؤسسشني للروايشة الحديثة يف 

القرن العرين.

مارسيل بروست والتخلص من الزمن

 »هكذا تكلّم القارئ: النقد االفتراضي« للكاتب محمد حسن المرزوقي
املراقب العراقي / متابعة...

يف  روايشات  دار  عشن  صشدر    
الششارقة، كتشاب »هكشذا تكلّم 
القشارئ: النقششششد اإلفشرايض 
ومششاغل أخششششرى« للكاتشب 
اإلماراتشي محمشششششد حسشن 
املؤلشف  يصشوغ  املرزوقشي. 
مصطلح »النقشد اإلفرايض« يف 
الكتاب ويطرحه للنقاش العام 
بني املهتمني. وال يكتفي بَسوق 
األدلة اليومّيشة واألمثلة الباعثة 
عىل يقني مشا يرمي إليه، بل إنه 
يعثشر يف الشراث األدبشي العربي 
عىل رمز يجّذر به املمارسة التي 

صاغ مصطلحها. 
إّن لجشوء كنفانشي إىل اإلختبشاء 
خلف قناع »فارس فارس« كان 
بسشبب الحريشة التشي يمنحها 
لشه هذا القنشاع، حريشة الكتابة 
التي يختارها واألسلوب  باللغة 

الشذي يروق لشه، دون الخضوع 
إىل أّي »فلشر« أو مسشاءلة، ّمشا 
يؤّهلشه ألن يكشون أعظشم ناقٍد 
الشذي  الشدور  إن  »إفشرايض«. 
باتشت تلعبه منصشات التواصل 
إغفشال  يمكشن  ال  االجتماعشي 
القشراءة،  ِفعشل  عشىل  تأثشريه 
وتكويشن  العناويشن،  واختيشار 
الكتشب  عشن  ششاملة  صشورة 
ُمنَتًجا مشاًعا  نفسها بوصفها 
الّرامشة  خشارج  للمهتّمشني، 
األكاديمّية واألعمدة الصحفّية. 
والُيمكن ممارسشة ِفعل القراءة 
يف هذا العر دون طرح أسئلة 
جوهرّية باتشت ملّحة إىل درجة 
البشّد معها مشن اإلجابشة عليها: 
هشل القشراءة حقاً هي نششاط 
ُيمشارس يف العزلة؟ وهل ما زال 
القشارئ يف حالة انتظشار دائمة 

للنقاد؟.

املراقب العراقي/ متابعة... 
يف  الرافديشن  دار  عشن  صشدر 
بريوت كتشاب »حشوادث العراق 
يف سشنة 1941«من وجهة نظر 
بريطانية رسشمية، من ترجمة 

جعفر خياط.
تحليشل  أمشا  املرجشم:  يقشول 
حوادث العراق الواقعة يف سشنة 
1941 التشي يبحشث فيهشا هشذا 
الكتشاب، والحكم عليهشا حكماً 
تاريخيشاً منصفشاً فإنشي أتركه 
لشم  ذلشك  أوان  للمؤرخشني، ألن 
يحشن بعد عشىل مشا أعتقشد. إاّل 
أنني وجشدت خشال مطالعاتي 
عشن املوضشوع أّن وزارة الحرب 
الربيطانية كانت قد نرت قبل 
عدة سشنوات كتابشاً خاصاً عن 
األعمشال التي قامت بهشا قيادة 
الجيشش الربيطانشي يف العشراق 
وإيران )بايفورس( املتشّكلة يف 
سشنة 1941 - 1946، فتطرقت 

يف الفصشول الرابشع والخامشس 
والثامشن  والسشادس والسشابع 
منه إىل حوادث العراق يف 1941. 
وبالنظشر ألهمية هذه الفصول، 
لتاريشخ  الرسشمية،  وصفتهشا 
الحديشث...  السشيايس  العشراق 
وجشدُت مشن املفيشد للعراقيشني 
أّن يطلعشوا عشىل ما جشاء فيها، 
فأقدمُت عىل ترجمتها والتعليق 
عليهشا زيشادًة يف اإليضشاح. كما 
أننشي وجشدُت مشن املناسشب أن 
أضيشَف إىل هشذه الفصول فصاً 
آخشر، هو الفصل السشادس من 
هذا الكتاب، ُمستّاً من مذكرات   
ونستون ترشل رئيس الوزارة 
الربيطانية يف أيشام الحرب، ألنه 
يتطرق فيه بأسلوبه الخاص إىل 
هذه الحوادث، ويورُد مستندات 
مهّمشة  رسشمية  ومخابشرات 
تلقي ضوءاً كافيشاً عىل كيفيشة 

وقوعها.

»حوادث العراق في سنة 1941« مستندات ومخابرات رسمية

يقول أ.د.  جاسم الخالدي يف تريح 
لش)املراقشب العراقي(: يف  15 ترين 
االول سشنة 2000 صعقت االوسشاط  
العشراق   يف  واالكاديميشة  الثقافيشة 
وخارجشه بنبشأ  وفشاة االب العامشة 
الدكتور يوسشف حبي يف حشادث اثر 
تعرضه لحادث   مؤسشف )اصطدام 
سشيارة(  وهشو يف طريقشه اىل االردن  
لحضشور مؤتمشر مجامشع الكنائس  
الرقية املقامشة يف لبنان انذاك , وال 
نريد ان نخوض يف حيثيات واسشباب  
الحشادث كون هنشاك اكثر من عامة 
ومشكان  الحشادث  حشول  اسشتفهام 

ووقت حدوثه؟. 
واضشاف :قليلون هشم الذين توصلوا 
إىل مكانتشه العلمية وإبداعه الفكري 
ومقدرته الكبرية عىل العمل بنششاط 
يف الحقول املتنوعة يف آن واحد , لذلك 
فان استششهاد األب الدكتور يوسف 

حبشي بتلشك الطريقة املؤملشة، وتركه 
مكانه شاغراً اصبح من العسري عىل 
غريه ان يششغله ملا امتاز من خصال 
نشادرة، وعلم وفري وملشا كان فيه من 

تواضع.
وتابشع :قشد كنشت قشد تعرفشت عىل 
العامشة الراحشل الدكتشور حبشي يف 
منتصشف ثمانينشات القشرن املشايض 
وتوطشدت عاقتي به من خال عميل 
النصشوص  تحقيشق  دورات  منسشق 
التشي كان  السشنوية  واملخطوطشات 
يقيمهشا مركز احياء الشراث العلمي 
العربشي يف جامعة بغداد والذي كانت 
تراسه استاذتنا نبيلة عبداملنعم داود 
يف تسعينات القرن املايض  حيث كان 
له مشاركة متميزة منذ إقامة الدورة 
االوىل ولغاية الدورة التاسشعة , ومما 
اذكره عنه انه يلقي محارضة جديدة 
يف كل دورة عىل املشاركني يف الدورات 

تتضمن معلومشات تراثية وتاريخية 
لم يتم تسشليط الضوء عليها من قبل 
كان يبهشر بهشا اصحشاب اختصاص 
تحقيشق النصشوص واملخطوطات يف  
الحقل االكاديمي والعاملني يف مجال  

االدب والتاريخ وخاصة املخطوطات 
والوثائق البكشر التي لحد االن لم يتم 
االسشتفادة منها وخاصة الرسيانية 
يف  اغلبهشا  واملحفشوظ  والعربيشة  
خزائن الكتشب واملخطوطات العربية 

واالجنبيشة  وخاصة مكتبة  حارضة 
الفاتيكان التشي تحتوي ايضا الكثري 
مشن املخطوطات العربية االسشامية 
والتاريشخ  االدب  مجشال  يف  املهمشة 
واللغة والطب وعلم الفلك والفلسفة 

وممشا يؤسشف لشه اننشا لم نسشتطع 
تسشجيل هذه املحشارضات ال صوتيا 
وال صوريشا ومن االششياء التي يجب 
عشيل ذكرهشا ان الفقيشد كان زاهشدا 
فخشال  معرفتشي واتصشايل بشه ملدة 

تجشاوزت العر سشنوات كنشت اراه 
دائما يرتدي الزي الكهنوتي االسشود 
, كذلشك كان اليتوانشى عشن تقديشم 
املسشاعدة لشكل من يسشتعني به من 
طلبة العلم سشواء كانت استشارة او 

طلشب مصشدر او مرجشع رسياني او 
عربي او اجنبشي او ترجمة نص من 
النصوص او املواد املنشورة يف العديد 

من املوسوعات.
وختم:لقد كان يوسف حبي األنسان 
ال يحتمل التعصب مهما كان لونه او 
نوعه، وهو ال يريد ان يبني األنسشان 
واملجتمع والحضارة عىل األنتماءات 
الدينية او املذهبية او العرقية، ولكن 
هذه النظرة األنسشانية الششفافة لم 
تكن عائقاً امشام تحديد الهوية التي 
تعترب من املسشلمات األساسشية من 
حقوق األنسشان، الف عرات الكتب 
واصدر أكثر من )40( كتاباً مطبوع  
)تأليشف، تحقيق، ترجمة( وأكثر من 
)350( مقاالً وبحثاً يف مجات عراقية 
وعربية وأجنبية وهشو ذلك املحارض 
النبيه البشارع يف القاء املحارضة ويف 
األجابشة عىل مختلف املداخات، وهو 
العالشم واملشؤرخ املقتشدر يف البحشث 
واملقارنشة  واألسشتنتاج  والتأليشف 
والتحليشل ملشا ورد يف بطشون امهات 
الكتشب واملخطوطشات ووضعها عىل 
محك النقد السشليم ليعطشي للقارئ 
موضوعشاً تاريخياً سشليماً , لقد كان 
الدكتور حبي ذلك األنسشان املتواضع 
البسيط املجامل وكان له دائماً نكتة 
بريئة حارضة لكل موقف مع رسعة 
البديهية التي اتصفت بها شخصيته 

املحببة للجميع.

المراقب العراقي / القسم الثقافي
          

عقد منتدى )أعالم األدب( في االتحاد العام لألدباء والكتاب 
وعلى قاعة الجواهري، جلس��ة س��لط فيها الضوء على سيرة 
وأدب الراحل ) يوسف حّبي ( و تحدث في الجلسة: أ.د . علي 

حداد  ود. منال أفهم ود. أمير أحمد وقّدم الجلسة 
أ.د. جاسم الخالدي. 

  »وادي الرافدين« رؤى في فلسفة تأريخ العراق
 املراقب العراقي /متابعة... 

صشدر حديثاً عشن دار الرافديشن يف بريوت، 
كتشاب »وادي الرافديشن« للكاتشب الدكتور 

جميل موىس النجار. 
تدور فصول هشذا الكتشاب ومباحثه حول 
رؤى يف فلسشفة تاريخ باد وادي الرافدين 
قشراءة  مجموعهشا  يف  تششّكل  القديشم، 
مفادهشا أن الجغرافيشة الطبيعية املتميزة 
لهذه البشاد، التي أفشرزت كيانشاً جغرافياً 

موحداً ومسشتقاً تفصلشه حواجز الجبال 
والصحشارى عن البلدان املجاورة له، كانت 
تحشدو بملوكهشا وحكامهشا القدامى عىل 
توحيدها سياسشياً يف دولة مركزية واحدة 
توحيشداً يتماثل مشع وحدتهشا الجغرافية، 
وبدفشع أيضشاً باملنجشششششزات الحضارية 
لسشكانها يف الجنوب والوسشط والششمال 
نحشو التكامشل واالنصهششششار يف بوتقشة 

واحدة. 
وقد تمخضت عشن هذه القشراءة الفكرية 
القديشم  الرافدينشي  للتاريشخ  الفلسشفية 
جملة من النتائج التشي تدحض ادعاءات 
تتقاطع مع وحدة العراق التاريخية، التي 
كادت فيهشا حدود بشاد وادي الرافدين يف 
منتصف األلشف الثالث قبل املياد تتطابق 

مع خارطة الدولة العراقية املعارصة. 
وهشي ادعشاءات أطلقت لتحقيشق أهداف 
ششتى يتصدرهشا هشدف تفتيشت العشراق 
وتجزئته. وكان أخطرها ما ارتفع صوته 
بالتزامن مع االحتال األمريكي للعراق يف 

سنة 2003. 
وتمخضشت هذه القشراءة أيضاً عمشا يرّد 
اإلفتئات عشىل وقائع التاريشخ ومعطياته 
املوغلشة يف القشدم.. اإلفتئشات الشذي حمل 
بعض األكاديميني، فضاً عن السياسيني، 
عىل إطاق دعشوات النفصال أجزاء ومدن 
مهمة هي مشن العراق وكيانه السشيايس 
والحضشاري الواحد يف الصميشم منذ آالف 

السنني.

سمري خليل
سامي عبد الحميد، رجل يف تاريخ وتاريخ يف رجل، 
عقود مشن السشنني وهو ينثشر املعرفشة والثقافة 
والفشن، اجيشال تتلمذت عشىل يديشه وتربت من 
انسشانيته وابداعه، بدأ تلميذا السشاطني املمرسح 
العراقي ورائده االول حقي الششبيل وكان ششاهدا 
امينشا عشىل تاريشخ طويل ملشرسح عريشق تأرجح 
توهجا وخفوتشا واهماال، كان رمزا من رموز هذا 
املشرسح وتجشاوزت موهبته حشدود الوطن فكان 
ضيفشا عزيشزا مكرما عشىل املحافشل واملهرجانات 
املرسحيشة  اعمالشه  تميشزت  والعامليشة،  العربيشة 
كاتبشا ومخرجشا وممثا وباحثا واسشتاذا بالحس 
العراقشي والعربشي بحضارته وارثشه وفولكلوره، 
لم يشرك بابا للفشن اال وطرقه فاجاد يف السشينما 
كما اجاد باملرسح، ارششيفه مزدحشم، مطرزبالق 
فريشد، ظشل متواصشا وامينا ومحافظشا عىل ارث 
املشرسح العراقشي وتقاليده وترف هشذا املرسح 
به فنانا واسشتاذا وباحثا ونقيبا للفنانني ورئيسا 
للمركز العراقي للمشرسح ،ترف املرسح العربي 
به عميشدا للمشرسح العربي، ورغم كشربه وطرقه 
ابواب الشيخوخة اال انه ظل شامخ الروح، باحثا 
عشن الجديشد يف املشرسح، دائب الحركشة متكأ عىل 
عصشاه التي رافقته يف سشنينه االخشرية، مهرجان 
هنا ومحشارضة هناك، مشروع مرسحي يداعب 
صفحشات  تزيشن  املشرسح  يف  مقشاالت  مخيلتشه، 
الجرائشد، ظشل متمسشكا بالعمشل والبحشث الجاد 
عمشا يرتقشي باملشرسح العراقشي والعربشي، كان 
الراحشل من املتفردين بالعمل مشع طابه، لم يكن 

يششعرهم بسشطوة املخشرج ودكتاتوريتشه، كان 
ينجشز اعماله باملحبشة واالبتسشامة والطمأنينة، 
هذا ماعششته وملسشته ششخصيا وانا اجسد دورا 
يف مرسحيشة )كلكامشش( التشي اخرجهشا الراحل 
يف اكاديميشة الفنشون الجميلشة عشام 1977والتي 
اثشارت حينها الكثري من الجشدل النها كانت عما 
مرسحيشا متفشردا رغم عرضهشا يف مرسح صغري 
داخل االكاديمية،واعاد عرضهشا للفرقة القومية 
للتمثيشل ونظشرا لاثشر واالعجشاب الشذي خلفتشه 
املرسحيشة آنشذاك تقشرر ان نفتتشح بهشا املشرسح 
البابيل يف الحلة كاول نششاط لهذا املرسح العريق 
بعشد تأهيله وافتتاحه، كان الراحل منتششيا كمن 

حقق انتصارا كبشريا، يتنقل بخفة بني الكواليس، 
يحفزنا، يغني معنا اغانشي املرسحية التي لحنها 
الفنان جعفر الخفاف.تشري سريته الشخصية اال 
انه ولد يف مدينة السشماوة عام 1928، كان يحمل 
ششهادة بالحقوق عندمشا التحق بمعهشد الفنون 
الجميلشة عام 1950 ، لديه دبلشوم من االكاديمية 
امللكية لفنون الدراما يف لندن وماجستري يف العلوم 
املرسحيشة من جامعة اورغشون بالواليات املتحدة 
االمريكية ونال شهادة الدكتوراه من بغداد وكانت 
اطروحته لنيل ششهادة الدكتوراه بعنوان )العرب 
يف مرسح شكسشبري(، اسشتاذ متمشرس يف العلوم 
املرسحية يف كلية الفنشون الجميلة ببغداد، رئيس 

اتحشاد املرسحيشني العشرب وعضو لجنشة املرسح 
العراقشي ورئيس املركز العراقشي للمرسح ونقيب 
سشابق للفنانشني العراقيشني، لشه عديشد املؤلفات 
التي تخشص املرسح منها يف فشن اإللقاء والتمثيل 
واإلخراج، باالضافة اىل ترجمة 22 كاتبا مرسحية 
16 منها مطبوعة والسشت االخشرى تنتظر الطبع 
واهمهشا ترجمشة )معجشم اكسشفورد للمشرسح( 
)العنشارص  لكتشب  باالضافشة  صفحشة  ب1550 
األساسشية إلخراج املرسحيشة( للكاتشب واملخرج 
االمريكي الكسشندر دين و) تصميم الحركة( للني 
اوكسشنفورد و)املشكان الخايل( للكاتشب واملخرج 
الربيطاني املعروف بيشر بروك، كما كتب عرات 
البحشوث مشن أهمهشا )املامح العربيشة يف مرسح 
شكسبري( و) السبيل إليجاد مرسح عربي متميز( 
و )العربيشة الفصحشى والعشرض املرسحشي( و) 

صدى االتجاهات املعارصة يف املرسح العربي( .
املحليشة  املرسحيشة  للمهرجانشات  فارسشا  كان 
والعربيشة واالجنبية ممثا ومخرجا وضيفا عزيزا 
مكرمشا ومشن اهشم هشذه املهرجانشات :مهرجان 
قرطاج وربيع املرسح يف املغرب ومهرجان املرسح 
األردني ومهرجشان جامعات الخليج العربي وأيام 
الششارقة املرسحية وكذلك مهرجان كونفرسشانو 
يف إيطاليا،نال الكثري من الجوائز واألوسشمة منها 
: جائشزة التتويشج مشن مهرجان قرطاج ووسشام 
الثقافشة التونشيس من رئيشس جمهوريشة تونس 
وجائزة اإلبداع من وزارة الثقافة العراقية وجائزة 
أفضشل ممثشل يف مهرجان بغداد للمشرسح العربي 

األول.

سامي عبد الحميد.. تاريخ مسرح في رجل
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الزبائ�ن ىف متج�ر ش�ينزن  احتش�د االف 
الرئي�ي الجدي�د له�واوي ل�راء جه�از 
»ماي�ت 30 » ، فيم�ا اك�دت الرك�ة انها 

باعت مليون جهاز يف اقل من اسبوع.
وقالت رشكة ه�واوي أن املخزون ىف موقع 
تاوباو الصيني، للتسوق عرب اإلنرتنت، نفذ 
يف الوق�ت الحايل ، ىف ح�ن تم بيع املوديالت 
املس�توردة من »مايت 30« ىف هونج كونج 
بزي�ادة قدرها 1500 دوالر، وهي مؤرشات 

عىل تفوق الطلب عىل العرض.
ويع�د بيع مليون وحدة ىف أقل من أس�بوع 
أمرا مثريا للغاي�ة، خاصة بعد الحظر الذى 
فرضت�ه الحكوم�ة األمريكي�ة عىل رشكة 
ه�واوي، ومحاولة منعها م�ن التعامل مع 

جوجل، إذ يشعر بعض املواطنن الصينين 
ب�أن الركة تتع�رض ملعاملة غ�ري عادلة 
من قبل واش�نطن، وبالتاىل يريدون إظهار 

دعمهم من خالل إظهار مشاعر وطنية.
وم�ع ذل�ك، ال توج�د معلومات ع�ن موعد 
ط�رح الهوات�ف للبيع ىف األس�واق العاملية، 
حيث ترغب هواوى ىف حل مش�كلة جوجل 
قب�ل ط�رح سلس�لة هواتف »ماي�ت 30« 

دوليا.
وكان�ت هواوي العالم�ة التجارية الوحيدة 
الت�ى زادت مبيعاته�ا ه�ذا الع�ام مقارنة 
بالع�ام الس�ابق ىف الصن، مقاب�ل تراجع 
مبيعات أبل وش�ياومى وأوب�و وفيفو هذا 

العام مقارنة بأرقام 2018.

صدرت رشك�ة آبل تحديث�ا جديدا لنظام 
به�دف   iOS إس(  أو  )آي  التش�غيل 
إصالح عدد م�ن الثغ�رات، ويقدم بعض 
التحسينات لهواتف آيفون، وذلك بعد نحو 
يوم�ن عىل إط�الق تحديث آخ�ر إلصالح 
الثغ�رة الت�ي تس�مح للوح�ات املفاتيح 
الخارجية بالحصول عىل »وصول كامل« 
وتنق�ل البيانات عرب اإلنرتن�ت حتى دون 

إذن املستخدم.
واليوم يأت�ي اإلص�دار 13.1.2 من نظام 
)آي أو إس( املشغل لهواتف آيفون الذكية 
إلص�الح بعض املش�كالت، مث�ل: إصالح 
الثغرة التي تجعل رشيط التقدم للنسخة 
 iCloud )االحتياطي�ة لخدم�ة )آي�كالود
يستمر يف التقدم حتى بعد نجاح النسخة 

االحتياطية.

كما قالت عمالقة التقني�ة األمريكية: إن 
اإلص�دار 13.1.2 الجديد يحل مش�كالت 
مثل ع�دم عمل تطبي�ق الكام�ريا، وعدم 
تش�غيل ضوء الفالش، واملشكلة التي قد 
تؤدي إىل فقدان بيانات معايرة الشاش�ة. 
باإلضافة إىل املش�كلة التي تؤدي انقطاع 
االتص�ال بتقني�ة البلوت�وث ع�ىل بعض 

املركبات.

هواوي تؤكد بيع مليون جهاز من »مايت 30«

آبل تحدث نظام التشغيل لمعالجة الثغرات
خلصت دراس�ة طبي�ة حديثة إىل 
أن العي�ش يف األماك�ن الخرضاء 
)مث�ل الحدائ�ق( أو القرب منها، 
يؤدي إىل التقليل من فرص إصابة 

الش�خص بالس�منة وم�ا يرتبط 
به�ا من أم�راض القل�ب وضغط 

الدم والسكري.
وبحس�ب الدراس�ة الت�ي نرت 

»نيوزوي�ك«  مجل�ة  نتائجه�ا 
األمريكي�ة، فإن الس�كن بالقرب 
من األماكن الخرضاء أو الحدائق 
أو املسطحات املغطاة باألعشاب 

يقل�ل م�ن مخاط�ر تطوي�ر م�ا 
»متالزم�ة  العلم�اء  يس�ميه 
األي�ض«، وه�ي الت�ي ت�ؤدي إىل 
املرضي�ة  الح�االت  م�ن  جمل�ة 
املزمن�ة مث�ل الس�منة وأمراض 
القلب والضغط والسكري، وهي 
اإلنس�ان  حي�اة  ته�دد  أم�راض 

بشكل جدي وخطري.
وأجرى الدراس�ة معهد برشلونة 
للصح�ة العامة الذي قال إن هذه 
النتائ�ج تش�كل إضاف�ة جديدة 
ومهم�ة للفوائ�د الت�ي س�بق أن 
خلصت إليها الدراس�ات السابقة 
ورصدت فوائد وأهمية العيش يف 

األماكن الخرضاء.
إنه بحس�ب  وتق�ول »نيوزويك« 
املعه�د الوطن�ي ألم�راض القلب 
»متالزم�ة  ف�إن  وال�دم  والرئ�ة 
األيض« تزي�د من مخاطر إصابة 
الشخص بأمراض القلب وضغط 
والس�كتات  والجلط�ات  ال�دم 
القلبي�ة والدماغي�ة، كم�ا ترفع 
م�ن احتم�االت اإلصاب�ة بمرض 

السكري من النوع الثاني.

العيش في االماكن الخضراء  يقي من االصابة بامراض القلب

علماء يكتشفون عالجًا نهائيًا لمرض »االيدز«

هل ستغرق االرض بظالم دامس بسبب ظاهرة كونية؟

مرض يجعل مصابيه ينامون بعيون مفتوحة!!

ق�رتب العلماء خط�وة من إيج�اد عالج 
نهائ�ي مل�رض نق�ص املناعة املكتس�بة 
واملع�روف ب�� »إي�دز«، حيث اكتش�فوا 
م�كان اختب�اء الفريوس�ات داخل خاليا 

اإلنسان.
 »36.9« ح�وايل  أن  إىل  األرق�ام  تش�ري 
مليون شخص مصابون بفريوس نقص 

املناعة، يف جميع أنحاء العالم.
وبحسب دراس�ة نرتها صحيفة »دييل 

العلم�اء  اكتش�ف  الربيطاني�ة،  مي�ل« 
املفتاح لقت�ل الخاليا الخامل�ة املوجودة 

داخل الخاليا البرية.
يف الوق�ت الح�ايل، يتعاط�ى األش�خاص 
املصاب�ون بفريوس »اإلي�دز« أدوية ملنع 
انتش�ار املرض يف جس�م اإلنس�ان ولكن 

اليتم القضاء عليه.
يظ�ل املريض عبدا للعقاق�ري طوال فرتة 
حيات�ه، حي�ث يمك�ن أن يعيد تنش�يط 

الف�ريوس إذا توقف الع�الج، ويتضاعف 
برسعة ويزيد من خطر انتقال الفريوس 

إىل اآلخرين أو يؤدي إىل الوفاة.
اختب�اء  م�كان  إىل  الباحث�ون  وتوص�ل 
الفريوس�ات عند تن�اول األدوية املضادة 
للف�ريوس. وكان ذل�ك حتى ه�ذا الوقت 
مجهوال.وقام الباحثون بإجراء تحليالت 
ع�ىل الفريوس�ات يف أجس�ام 11 مريضاً 
متطوع�اً، كان�وا ق�د توقفوا ع�ن تناول 

األدوي�ة مؤقت�اً م�ن أج�ل جع�ل املرض 
يظهر عليهم مجدداً.

ووجد الباحثون أن فريوس اإليدز يختبئ 
يف خاليا مناعية محددة بجس�م اإلنسان 
فيك�ون بذل�ك خ�ارج نط�اق م�ا يمكن 
تسميته ب� »رادار األدوية«. حن يتوقف 
املري�ض ع�ن تن�اول مثبط�ات فريوس 
يب�دأ  فإن�ه  املكتس�ية،  املناع�ة  نق�ص 

بالتكاثر والظهور من جديد.

ربما هذه ه�ى املرة األوىل التي تس�مع 
فيها عن م�رض يجعل عينيك مفتوحة 
دائم�اً حت�ى وأن�ت نائم، وه�و مرض 
»الغوفثامل�وس«، ربما ال تدرك أنك تنام 
وعيون�ك مفتوح�ة، وم�ع ذل�ك ، فهذه 
حالة طبية يجب أن تحصل عىل العالج 
لها يف أرسع وقت ممكن، حيث قد تؤدي 
إىل العديد من املضاعف�ات الخطرية إذا 

تركت دون عالج.
ف�إن   »Science« ملوق�ع  وفق�اً 
الالغثامل�وس حال�ة طبية ال يس�تطيع 

األشخاص أن يغلقوا جفونهم جزئًيا أو 
كلًي�ا - فال يحصل�ون أيًضا عىل بيانات 
برصي�ة أثناء النوم ، رغم أن عيونه��م 

مفتوحة.
يقوم الدماغ بتفريغ املدخالت الحس�ية 
البس�يطة م�ن األعض�اء عندم�ا ننام 
وه�و يفعل نف�س اليشء لألش�خاص 
الذين ينام�ون بعيونهم مفتوحة، لكن 
ه�ؤالء الناس ال يعرف�ون أنهم ينامون 

وعيونهم مفتوحة.
املص�اب  الش�خص  أع�ن  تتع�رض 

بالالغثامل�وس لضغ�ط دائ�م، حي�ث ال 
تحصل ع�ىل الراحة املطلوب�ة،  وتجف 
القرنية تماًما، أو قد يستيقظ الشخص 
الش�خص  كان  وإذا  برؤي�ة ضبابي�ة، 
يعاني من الجفاف والحكة وااللتهابات 
وااللتهاب�ات املتكررة بعد االس�تيقاظ، 
فهناك احتمال كبري أن يكون لديه نوع 

من االضطراب املرتبط بالعن.
إذا لم تحصل عىل قسط كاٍف من النوم، 
فقد تالحظ أيًضا ه�ذه األعراض ، وإذا 
اس�تمرت األع�راض يج�ب أن تذه�ب 

للطبيب.
هذا املرض شائع جدا ويمكن أن يكون 
العالج بس�يًطا مثل ارت�داء قناع العن 
أثن�اء الن�وم، ولك�ن يمك�ن أن يصل ىف 
الحاالت الشديدة إىل العمليات الجراحية 

ىف الجفون.
يعتم�د الع�الج إىل ح�د كبري ع�ىل مدى 
وش�دة الحال�ة ، وهن�اك أيًضا عالجات 
مؤقت�ة، مثل اس�تخدام مراه�م للعن 
أو قط�رات الدم�وع االصطناعي�ة ملنع 

القرنية من فقد رطوبتها.

تقنية قابلة لالرتداء.. سترة جينز الكترونية !

تستخدم منصة )نتفليكس( Netflix العديد من األساليب ملساعدة عمالئها 
يف العث�ور ع�ىل الع�روض التلفزيوني�ة، واألفالم الت�ي ُيش�اهدونها، ولعل 
أبرزه�ا: التوصيات، التي تعتمد يف عملها عىل التعلم اآليل لتقدم لك العروض 

التلفزيونية واألفالم التي تناسب ذوقك اعتماًدا عىل ما شاهدته سابًقا.
ولكن لسوء الحظ، يتعرض الكثريون منا ملعضلة البدء يف مشاهدة مسلسل، 
أو فيلم ما وبعد خمس دقائق نجد أن ما نش�اهده 
غري ممتع، أو ال يتناس�ب م�ع ذوقنا، وإذا تركناه 
يف س�جل املش�اهدة س�نجد الكثري من التوصيات 
املش�ابهة له بعد ذلك.إذا كنت ال تريد أن يستخدم 
نتفليك�س س�جل املش�اهدة الخاص ب�ك لتقديم 
توصيات للمشاهدة، فلديك طريقة بسيطة وهي 
حذف األف�الم، والعروض التلفزيونية الفردية من 
السجل الخاص بك، كما أن ذلك سيكون مفيًدا إذا 
كان حسابك مش�رتًكا، حيث سيمنع املستخدمن 
اآلخرين عىل حسابك من معرفة ما تشاهده، وهو 
ما يحافظ عىل خصوصيتك.عندم�ا تحذف األفالم، أو العروض التلفزيونية 
من س�جل املش�اهدة، ل�ن تظه�ر مطلًقا عىل خدم�ة نتفليك�س كعناوين 
شاهدتها، ولن ُتس�تخدم لتقديم ترشيحات لك ما لم تشاهدها مرة أخرى. 

كما سيؤدي ذلك أيًضا إىل حذفها من صف متابعة املشاهدة.

إن أل�م األس�نان ال ُيحتم�ل وربم�ا ال يحتمل األم�ر، يف بع�ض الحاالت، 
االنتظ�ار لحن تحديد موعد مع طبيب األس�نان. م�ن أجل رسعة عالج 
األس�نان فإن األمر املعتاد هو زيارة عيادة األس�نان ولكن الجديد هو أن 
التطبيق الجديد Tooth Fairy س�يضع حال نهائيا لهذه املشاكل، حسبما 
ذكرت�ه صحيف�ة »دييل مي�ل« الربيطاني�ة.إن تطبيق »ت�وث فريي« هو 
أول تطبي�ق ع�ىل الهاتف يس�تخدم ع�رب اتصال 
فيدي�و لعالج األس�نان يف بريطانيا حاليا.ويوفر 
التطبي�ق استش�ارات كام�ريا الويب س�واء مع 
أطباء األس�نان التابعن لهيئة الخدمات الطبية 
الربيطاني�ة أو أطب�اء أس�نان خاص�ن، الذي�ن 
يمكنهم تقديم املش�ورة، ب�ل يصفون املضادات 
الحيوي�ة، ويرتبون ملواعيد زي�ارة للعيادات عند 

الرضورة.
وقام طبيب األس�نان ديباك أوالك وكيان دينسا 
بإطالق تطبيق Tooth Fairy، وهو يشبه إىل حد 
 GP كب�ري خدمات تطبي�ق »املمارس الع�ام« أو
ال�ذي يقدم نصائح ألم�راض الباطنة وبعض الحاالت التي ال تس�تدعي 
زيارة العيادات، ولكن يف هذه الحالة تم إضافة خاصية االتصال بالفيديو 
كي يتمكن طبيب األس�نان من تش�خيص الحالة بوضوح ودقة، كما لو 

كان املريض يجلس عىل مقعد عيادة األسنان.

»توث فيري« برنامج لمعالجة
 االسنان في المنزل

كشفت دراسة جديدة أن رشكة أمازون تروج لكامريا ويب وشاشات أطفال 
وكام�ريات مراقب�ة منزلية بعيوب أمني�ة خطرية، حيث يمكن اس�تخدامها 
للتجس�س عىل عمالئها، وذل�ك وفًقا ملجموعة حماية املس�تهلك الربيطانية 
Which، إذ اخت�رب الباحثن 6 كامريات الس�لكية حصل�ت عىل عالمة اختيار 
أم�ازون الخاصة بها، مما دفع تلك الكام�ريات إىل أعىل نتائج بحث الركة، 
لكنهم عثروا ع�ىل ثغرات خطرية، بما ىف ذلك كلمات مرور ضعيفة؛ وبيانات 
 businessinsider غ�ري مشفرة.وبحس�ب موق�ع
األمريك�ى، فكان�ت مجموعة حماية املس�تهلكن 
ق�د حصلت ع�ىل تنبيه�ات تتعل�ق باألجه�زة من 
خالل تقارير من خ�رباء الصناعة والعمالء، بما ىف 
ذل�ك أحد األب�اء الذى أبلغ عن س�ماع صوت غريب 
ق�ادم من كامريا ترك�ت بجانب رسي�ر طفله مما 
جعل�ه يفزع.فيما يتمكن الهاك�رز من الوصول إىل 
األجه�زة ألنه�ا ما ت�زال تعتمد عىل كلم�ات املرور 
االفرتاضية املضبوطة ىف املصنع واملتاحة بس�هولة 
ع�رب اإلنرتنت، وهو عيب تتش�ارك في�ه العديد من 
األجه�زة التى اختربتها مجموعة حماية املس�تهلك، فيما قال »آدم فرينش« 
كبري محررى حقوق املستهلك ىف مجموعة )Which؟(: يبدو أن هناك القليل 
م�ن الرقابة عىل الجودة مع ه�ذه املنتجات دون املس�توى، والتى تهدد أمن 
الن�اس حتى اآلن ويتم دعمها وبيعها ىف أمازون وتجد طريقها إىل اآلالف من 

املنازل الربيطانية.

امازون يروج الى كاميرات
 مراقبة مخترقة 

كيف تحذف سجل المشاهدة في »نتفليكس« ؟
يب�دو أن التقنية القابل�ة لالرتداء بدأت 
تأخذ مسارات جديدة، ولم تعد تقترص 
عىل بعض التجهيزات اإللكرتونية، مثل 
النظارات والس�اعات والسماعات وما 

إىل ذلك.
فقد ظهرت مؤخرا سرتة جينز جديدة، 
وإن كان مظهرها عاديا، فإنها ليس�ت 
كذل�ك عىل اإلطالق، إذ س�اهمت رشكة 
غوغ�ل يف إضفاء صبغة تقني�ة عليها، 
بحيث ص�ارت تق�دم، إىل جانب الدفء 
واملظهر الجميل، تقنيات رائعة، تفوق 
املفهوم املش�ابه ال�ذي ط�رح يف العام 

.2017
وم�رة أخ�رى، تكاتفت رشكت�ا غوغل 
وليفاي�س لصناع�ة املالب�س إلط�الق 
مجموعة من س�رتات الدينيم )الجينز( 
املليئة بالتكنولوجيا، أطلق عليها اس�م 

»جاكيت تراكر«.
وهذا الجاكيت أو الس�رتة مليئة بتقنية 
»غوغ�ل جاكارد«، حيث ال تزال التقنية 
األساس�ية وراء الس�رتة تعتم�د ع�ىل 

أو »منص�ة« تدع�م تقني�ة  »عالم�ة« 
بلوت�وث والت�ي يت�م تثبيته�ا يف الكفة 
الي�رسى للس�رتة، والتي تعم�ل بمثابة 
لوحة اللمس حت�ى تتمكن من التحكم 
يف املوسيقى وعدد قليل من التطبيقات 

األخرى.
لكن املنصة نفسها أصبحت اآلن أصغر 
بكثري م�ن اإلصدار الس�ابق، بحيث لم 
يعد هناك إال جزء قليل جدا لجعل الجزء 
»الذكي« من الس�رتة يبدو مختلفا عن 
باقي أجزائها، بحس�ب م�ا ذكر موقع 

ماشابل اإلخباري.
وم�ع ذل�ك، يمك�ن أن تش�عر بالتأكيد 
أن�ه يوج�د داخل طرف الك�م أكثر مما 
تراه العن )العالمة أو املنصة س�تطلق 
االهت�زازات لبعض أنواع اإلش�عارات(، 

لكنها ال تزال قابلة للغسل تماما.
ومث�ل س�رتة ج�اكارد األخ�رية، يت�م 
التحك�م يف كل يشء ع�ن طري�ق لوحة 
اللم�س يف ط�رف الك���م األيرس قرب 

الكف.

قدم العلماء اس�تنتاجات مخيبة لآلمال، 
بعد مراقبة األحداث األخرية عىل س�طح 
الش�مس، حي�ث م�ن املمك�ن أن تغ�رق 
األرض بظالم دامس ملدة ستة أيام بسبب 

»عاصفة شمسية« هائلة.
وتح�دث هذه الظاه�رة م�رة واحدة كل 
250 س�نة، وس�تكون يف ش�هر كان�ون 
األول م�ن هذا الع�ام. ويمكن أن تحجب 
90% م�ن أش�عة الش�مس ع�ن كوك�ب 
العاصف�ة  س�بب  وس�يكون  األرض، 
املغناطيس�ية« وهو إط�الق البالزما من 

البقعة »AR2192«، وفق موقع »وان«.
س�كان  س�يتمكن  ذل�ك،  إىل  باإلضاف�ة 
مختلف البلدان من رؤية الشفق القطبي، 
وكذلك كواجهة أطول ليل. كما يمكن أن 
تتسبب هذه الحادثة بمشاكل يف االتصال 

وانقطاع الشبكة.
س�تكون مدة العاصفة حوايل ستة أيام. 
خالل ذل�ك، يجب عىل األش�خاص الذين 
يعانون من الحساسية، االمتناع عن بذل 

جهد بدني مفرط.



عن رس�ول الله )صىل الله عليه وآله وسلم(: 
»ما م�ن ولد باّر ينظر إىل والديه نظر رحمة، 

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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املراقب العراقي/متابعة...
انهار جرس معلق ش�اهق فوق خليج رشقي تايوان، 
الثالث�اء، مما أدى إىل س�قوط ش�احنة به�ا صهريج 

نفط فوق قوارب. 
تتواص�ل عملي�ات البح�ث ع�ن ضحاي�ا محتمل�ن 
بمش�اركة مروحية عسكرية، وأكثر من 60 من أفراد 

الجيش والبحرية، من بينهم غواصون. 
وذكرت وكالة االطف�اء الوطنية يف بيان أنه يعتقد أن 
هناك 6 أش�خاص محارصون يف أح�د القوارب، فيما 
قال وزي�ر الداخلية هس�و كو-يون�غ للصحفين إن 

هناك 5 أشخاص كانوا عىل الجرس عندما انهار. 
ونقل عرشة أش�خاص إىل مستشفيات لتلقي العالج، 

ستة منهم يعانون من إصابات خطرية. 
وأضاف يونغ لقناة »فورموزا« التلفزيونية املحلية أن 

سفن صيد تساعد يف البحث عن املفقودين. 
وانه�ار الج�رس ح�وايل الس�اعة التاس�عة والنصف 
صباح�ا بالتوقي�ت املح�ي يف نانفانغ�او، وهي قرية 
صغرية تش�تهر بصيد األس�ماك عىل س�احل املحيط 

الهادئ، لكنها مزدحمة يف أغلب األحيان. 
وكان الطق�س مشمس�ا وقت الحادث، بعد س�اعات 

من إعصار اجتاح أجزاء من الجزيرة. 
 ول�م يذكر مس�ؤولو االغاث�ة ما إذا كان�ت العاصفة 
أضعفت الجرس، كما لم يدلوا بأي تفاصيل أخرى عن 

السبب املحتمل لالنهيار. 

انهار الجسر فهوت شاحنة النفط فوق القوارب

سلبي... سوء خدمات مناطق شرق القناة 

مناط�ق رشق القن�اة مازالت تش�كو 
من نقص ح�اد يف الخدم�ات وخاصة 
م�ا يتعلق بتلكؤ املش����اريع الت��ي 
تنفذه�ا الوزارات ومنها مش�اري���ع 
الط�رق التي تحول�ت اىل ترابية نتيجة 
ع�دم االهتم�ام بها يف جمي�ع مناطق 

رشق القن�اة ولي�س منطق�ة واح�دة 
الس�يما مع قرب موسم األمطار حيث 
ان هذه  الطرق تكون معلقة وينعكس 
تأثي���رها عىل الطرق وما تسببه من 
مع���ان�اة لس�ك���انها خ�الل ايام 

املطر .

  م�ن االم�ور االيجابية ه�و قيام 
املجلس ال�وزاري للخدمات ببحث 
املحافظ�ات  يف  الخدم�ي  الواق�ع 
الت�ي  التحدي�ات  وأب�رز  عموم�ا 
عاجل�ة  معالج�ات  إىل  تحت�اج 
له�ا وأق�ر املجلس خالل جلس�ته  
و500  ملي�ارات   7 تخصي�ص 
ملي�ون دين�ار ملديري�ات املجاري 
م�ن  عموم�ا  املحافظ�ات  يف 
تخصيص�ات الط�وارئ، ملعالج�ة 
والس�يول  الفيضان�ات  ح�االت 
الناتجة ع�ن األمطار، بواقع 500 

مليون دينار لكل محافظة.

 ايجابي ...  اموال لمعالجة حاالت الفيضانات

تجنب الكارثة 
»في اللحظة األخيرة«

 املراقب العراقي/متابعة...
تس�ببت عربة تحم�ل طعام ال�ركاب يف 
حال�ة م�ن الف�وىض بمطار »ش�يكاغو 
موظف�ي  أح�د  نج�ح  أن  إىل  أوه�ري«، 
الخط�وط الجوي�ة األمريكي�ة يف إنق�اذ 
املوقف. وأظه�ر مقطع فيدي�و التقطه 
ون�رشه أحد املس�افرين، عرب�ة الطعام 
وه�ي تتح�رك دون قائد بش�كل دائري 
خارج السيطرة، عىل مدرج املطار وقرب 
إحدى الطائرات التي تستعد عىل ما يبدو 
لإلق�الع.   وقال صاحب الفيديو الطبيب 
إن«  إن  »يس  لش�بكة  كالور،  كيف�ن 
األمريكي�ة: »يف البداي�ة كان من الضحك 
رؤي�ة العربة، لكن بعد أن زادت رسعتها 
شكلت خطرا عىل الناس«. وأثناء دوران 
العرب�ة ح�ول نفس�ها برسع�ة كبرية، 
تطاي�رت أوعي�ة الطع�ام منه�ا يمين�ا 
ويس�ارا، فيما حاول املوظفن االقرتاب 

منها دون جدوى. 
ب�دأت  العرب�ة،  دوران  اس�تمرار  وم�ع 
تق�رتب م�ن أنف طائ�رة، لك�ن موظفا 
يقود مركب�ة أخرى تص�دى لها لتجنب 
وقوع كارثة. وقال كلوير: »كان الجميع 
يف الواقع يش�اهدون هذا بهدوء ش�ديد. 
عندم�ا انتهى األمر، انخرط املس�افرون 

بالكامل يف عاصفة تصفيق«. 
وقالت رشكة الخطوط الجوية األمريكية 
يف بي�ان، إن التقاري�ر األولية أظهرت أن 
م�رسع العربة قد تعطل، مما تس�بب يف 

فقدان السيطرة عليها. 
وتابع البيان: »ل�م يصب أي من أعضاء 
فري�ق الخطوط الجوية األمريكية، وأدى 
الحادث إىل تأخري رحلة طريان مدتها 10 
دقائ�ق. نحن نقدر العمل الرسيع لعضو 

فريقنا الذي أوقف املركبة«.

يف  مأج�ورا،  قات�ال   22 أوق�ف 
الس�لفادور، نصفه�م من عنارص 
الرشطة، بحسب ما كشفت النيابة 

العامة يوم امس االثنن،. 
ويش�تبه يف أن املوقوفن »شاركوا 
يف عملي�ات اغتيال بن�اء عىل أوامر 
تلّقوها«، ال سّيما يف إطار عمليات 
أعض�اء  ب�ن  حس�ابات  تصفي�ة 
العصاب�ات اإلجرامي�ة التي تعيث 
فس�ادا يف البلد واملنت�رشة أيضا يف 
هندوراس وغواتيماال، بحس�ب ما 
أعلن خريمان أرياس�ا، مدير وحدة 

مكافح�ة الفس�اد واإلف�الت م�ن 
العقاب يف النيابة العامة. 

ومن بن املوقوف�ن، 11 عنرصا يف 
الرشط�ة الوطنية »قي�د الخدمة«، 
وف�ق أرياس�ا. وقد كان�وا يرتدون 
»بزّات للرشطة أو للعكرس ويّدعون 
أنه�م يري�دون إج�راء مداهم�ات 
لدخول منازل ضحاياهم«، بحسب 
م�ا أوض�ح  خريمان أرياس�ا. وقد 
جم�ع املحقق�ون »أدل�ة قاطع�ة 
س�محت  متع�ددة«  وش�هادات 

بتوقيف املشتبه بهم.

مؤسس موقع أمازون ال يزال أغنى رجل في العالم 

املراقب العراقي/متابعة...
هذه قائمة بأثرياء العالم ال�10 األوائل: 

جيف بيزوس 
ازدادت ثروة بيزوس )55 عاما( بنحو 19 
مليار دوالر خالل عام واحد بحيث وصلت 

اآلن إىل 131 مليار دوالر. 
وقد وّس�ع بي�زوس الذي يمتل�ك 16% من 
رشك�ة أمازون، الفج�وة املالية بينه وبن 
غيتس املشهور بأعماله الخريية والرشيك 

املؤسس لرشكة مايكروسوفت.  
بيل غيتس

مؤس�س رشيك لرشك�ة مايكروس�وفت 
للربمجيات. زادت ثروه غيتس )63 عاما( 
مقارن�ة  دوالر،  ملي�ار   96,5 إىل  لتص�ل 
مع 90 ملي�ار دوالر الع�ام املايض. يرأس 
وزوجت�ه ميلين�دا أك�رب رشك�ة خريية يف 

العالم تحمل اسميهما. 
وارن بافيت

احت�ل بافيت )88 عاما( الذي يعترب قطب 
اس�تثمارات، املرتبة الثالث�ة، رغم ترضره 
يف أواخ�ر ش�باط/فرباير بانخفاض كبري 
يف أس�هم رشكة »كرافت هاينز« لألطعمة 

املعالجة، التي يساهم فيها. 
وانخفض�ت ثروة بافي�ت بنحو 1.5 مليار 

دوالر لتصل إىل 82.5 مليار دوالر. 
برنار أرنو

احتف�ظ برن�ار أرن�و الرئي�س التنفي�ذي 
لرشكة السلع الفاخرة الفرنسية »إل يف إم 
إتش« باملرتبة الرابعة عىل القائمة برصيد 

76 مليون دوالر. 
كارلوس سليم

يمتلك رجل االعمال املكسيكي أكرب رشكة 
»أم�ريكا  الالتيني�ة  أم�ريكا  يف  اتص�االت 
موفيل« وله أيضا استثمارات يف قطاعات 
أخ�رى، احت�ل املرتب�ة الخامس�ة بث�روه 

قدرها 64 مليار دوالر. 

أمانسيو أوريتغا
يعت�رب رجل األعم�ال اإلس�باني األغنى يف 
أوروب�ا والس�ادس ع�ىل مس�توى العالم 
بفض�ل ثروت�ه )62.7 ملي�ار دوالر( التي 

جناها من متجريه زارا وانديتكس 
مؤس�س رشي�ك لرشك�ة أوراكل لتقني�ه 
املعلومات. لديه ثروه تقدر ب� 62.5 مليار 
دوالر. تعه�د بالتربع ب� 200 مليون دوالر 
ملركز ألبح�اث الرسطان يف جامعة جنوب 

كاليفورنيا. 
 مارك زوكربرغ  

رج�ل األعم�ال األمريكي م�ارك زوكربرغ 

هو مؤس�س رشك�ة فيس�بوك. تراجع يف 
الرتتيب م�ن الخام�س إىل الثامن وتأثرت 
ملي�ار دوالر( بفضيح�ة   62.3  ( ثروت�ه 
ترسي�ب البيانات الت�ي رضبت الرشكة يف 

العام املايض.  
ارتف�ع ترتي�ب رئي�س بلدي�ة نيوي�ورك 
يف  درجت�ن  بلوم�ربغ  ماي�كل  الس�ابق 
القائم�ة، مع زيادة ثروت�ه إىل 55.5 مليار 

دوالر مقارنة مع 50 مليار دوالر.  
وضم�ت قائم�ة فورب�س ألثري�اء العالم 
2019 أيض�ا الرئي�س األمريك�ي دونال�د 
ترام�ب يف املرتب�ة 715 حي�ث صع�د 51 
درج�ة ع�ىل الرغم من أن ثروت�ه لم تتغري 

عن املايض وظلت عند 3.1 مليار دوالر. 
ع�ىل  يهيمن�ون  األمريكي�ون  ي�زال  وال 
القائمة حي�ث بلغ عددهم 14 من بن 20 

مليارديرا. 
أما غري األمريكين الذين احتلوا مراتب بن 
أغنى 20 ش�خصية فهم الهندي موكيش 
رشك�ة  إدارة  مجل�س  رئي�س  أمبان�ي 
»ريالينس اندس�رتيز« ال�ذي احتل املرتبة 
13، والصين�ي م�ا هواتن�غ رئيس رشكة 
»تينس�يت« الصيني�ة العمالق�ة لإلنرتنت 

الذي احتل املرتبة العرشين. 

أظهرت قائمة مجلة فوربس 
السنوية ألثرى أثرياء العالم 

أن جيف بيزوس مؤسس 
موقع أمازون ال يزال أغنى 

رجل في العالم يليه بيل 
غيتس ووارن بافيت. 

لكن، رغم أن القائمة لم 
تتغير بشكل كبير، إال أن 
ترتيب مؤسس فيسبوك 

مارك زوكربرغ تراجع ثالث 
درجات، بينما ارتفع ترتيب 

رئيس بلدية نيويورك السابق 
مايكل بلومبرغ درجتين. 

قتل مضيفة جوية لرفضها الزواج
 املراقب العراقي/متابعة...

قال�ت الرشط�ة يف بيجن�ور الهندي�ة 
الي�وم الثالث�اء إن ام�رأة كانت تعمل 
مضيفة جوية قتل�ت بالرصاص عىل 

يد ش�اب يف منطقة دوالب�اد بمنطقة 
مركز رشطة سيوهور عندما رفضت 
ال�زواج منه، وفق م�ا ذكرته صحيفة 

»يوني انديا«. 
ونقلت املرأة املصابة بجروح خطرية، 
والت�ي كان�ت تعمل كمضيف�ة جوية 
عىل م�دار الس�نوات الثمانية املاضية 
يف قط�اع الط�ريان، إىل املستش�فى يف 
حالة حرجة يف مراد آباد، حيث توفيت 
متأثرة بجراحها صباح اليوم الثالثاء. 
وت�م تحدي�د ش�خصية املتهم باس�م 

Ashwini املكنى بجوني. 
وطبق�اً للرشط�ة ف�إن املته�م ذهب 
هائجاً عندما رفضت الضحية الزواج 
من�ه وبدافع االنتق�ام بادرها بخمس 
رصاصات مساء االثنن، ثم وىل هاربا 
بعد إط�الق النار ع�ىل الضحية،وذكر 
أيضا أن الش�اب املتهم قتل ش�قيقيه 

قبل أربعة أيام يف منطقة بارهابور. 
وقال�ت الرشط�ة إنها أطلق�ت عملية 
مط�اردة للقب�ض علي�ه وم�ا زال�ت 

التحقيقات جارية.

املراقب العراقي/متابعة...
مزرع�ة  الربيطاني�ة  الرشط�ة  اكتش�فت 
لنب�ات القن�ب )الحش�يش(، تحت�وي عىل 
3000 ش�جرة، تنتج محصوال تقدر قيمته 
بحوايل 12.3 مليون دوالر. وجاء االكتشاف 
»الصدف�ة« ملزرعة القن�ب بطريقة غريبة، 
إذ الح�ظ أحد رجال األمن أثناء قيامه بدور 
عادي�ة يف ش�ارع »آيلندس برو« الس�كني 

بمنطقة س�انت هيلينز، 
الساعة  إنجلرتا،  ش�مايل 
األحد،  مس�اء  التاس�عة 
تف�وح من�ه رائحة غري 
التفتي�ش،  عادية.وبع�د 
عث�رت الرشط�ة عىل ما 
مجموعه 2885 ش�جرة 
قن�ب، وهي واح�دة من 
أكرب م�زارع ه�ذه املادة 
املخ�درة ع�ىل اإلطالق يف 
مريسيس�ايد،  منطق�ة 

القريب�ة من مدينة ليفرب�ول، حيث قدرت 
عائداته�ا الس�نوية بأكثر م�ن 12 مليون 
دوالر. وألق�ت الرشطة القبض عىل رجلن، 
يبلغان م�ن العم�ر 24 عاما، لالش�تباه يف 
إنتاجهم�ا له�ذه النبت�ة املحظ�ورة، حيث 
ت�م نقلهما إىل مرك�ز الرشط�ة يف املنطقة 
لالس�تجواب، وفق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيف�ة 

دي�ي ميل الربيطانية.  وق�ال املحقق توني 
أوبراين »تحتوي هذه األمالك الخاصة عىل 
ع�دد كبري من نبات�ات القن�ب، التي منعنا 
اآلن بيعه�ا بنج�اح يف ش�وارعنا«. وأضاف 
قائال »نحن نحقق اآلن يف املسألة ونحث أي 
شخص قد يرى أي نشاط مشبوه ولديه أي 
معلومات لالتصال به ، يرجى االتصال بنا«، 
مش�ريا إىل أن زراعة الحشيش تشكل »آفة 
املجتم�ع.  يف  خط�رية« 
وق�ال »ال أح�د يري�د أن 
من�زل  بج�وار  يعي�ش 
مزرع�ة  ع�ىل  يحت�وي 
فإنن�ا  لذل�ك  للقن�ب.. 
نطلب من أي شخص إذا 
كان يعتق�د أن ش�خصا 
أم�الكا  يس�تخدم  م�ا 
)زراع�ة  الغ�رض  له�ذا 
إبالغنا  فريج�ى  القنب( 
حتى نتمكن م�ن اتخاذ 
إجراء إيجابي والعثور عىل املس�ؤولن عن 
إعدادها«. وش�دد أوبراي�ن عىل أن املجتمع 
والس�كان يمكن أن يساعدوا يف إيقاف من 
يقوم�ون بمثل هذه األم�ور، والذين يرتكز 
ج�ل اهتمامهم ع�ىل جني امل�ال فقط، وال 
يهتم�ون بتحوي�ل املن�ازل وال�رشكات إىل 

»مصائد موت محتملة«.

لصوص اللوحات يلهمون صّناع السينما أفكارًا مشّوقة

يكلف 98 ألف دوالر إلزالته.. قناع باتمان على وجه رضيعة أميركية

 املراقب العراقي/متابعة...
شكلت التحف واللوحات الفنية حول 
العالم، محط اس�تهداف الس�ارقن 
الس�يناريوهات  أن�واع  بمختل�ف 
املعتم�دة، الت�ي باتت تش�كل اليوم 
مادة أفالم س�ينمائية، تخصص لها 

هوليوود أهم إنتاجاتها. 
وم�ن ب�ن األعم�ال تلك، لوح�ة »ذا 
غولدفين�ش«، والت�ي تعن�ي »طائر 
الت�ي رس�مها كاري�ل  الحس�ون«، 
فابريتيوس يف القرن الس�ابع عرش، 
وباتت عنوان قص�ة توحي بأحداث 
فيلم رائع، عىل الرغم من أن اللوحة 
الحقيقية لم تتعرض يوماً للرسقة، 
إال أن ش�هرتها تعود لسيناريوهات 
اختطافه�ا الجريئة، الت�ي ال يجرؤ 
عليه�ا إال أكث�ر كت�اب الس�يناريو 

ابتكاراً. 
دافين�ي  ليون�اردو  تحف�ة  أم�ا 
»املونالي�زا« بابتس�امتها من خلف 

زج�اج مض�اد للرص�اص، ونظ�ام 
أمني عيّص ع�ىل االخرتاق يف متحف 
نتيج�ة جريم�ة  إال  لي�س  اللوف�ر، 
رسق�ة جعل�ت منه�ا نجم�ًة. ففي 
1911، ق�ام 3 إيطالي�ن بالتس�لل 
لخزانة يف املتح�ف، ورسقة اللوحة، 
التي غدت بعد اكتشاف غيابها، من 
عمل مغمور إىل اسم عىل كل لسان. 
امللياردي�ر  ح�ول  دارت  الش�كوك 

األمريكي جي ب�ي مورغان، واعترب 
بابلو بيكاسو مشتبهاً فيه أيضاً.

إال أن الس�ارق الحقيقي، فينسينزو 
بريوغيا، أمىض 8 أش�هر مس�جوناً 
لدى محاول�ة بيعها بعد عامن. ويف 
عام 1987، عانت لوحة »الحديقة« 
وظ�ل  نفس�ه،  املص�ري  ملاتي�س، 
اختفاؤه�ا لغزاً مل�دة 25 عاماً، قبل 

العثور عليها عام 2013. 

 املراقب العراقي/متابعة...
جمع متربعون من رواد مواقع التواصل االجتماعي 
نصف املبلغ املطلوب إلجراء سلس�لة من العمليات 
الجراحي�ة لرضيع�ة أمريكي�ة من أج�ل إزالة بقع 

سوداء متصلة ظهرت عىل 
وجهه�ا منذ ال�والدة عىل 
ش�كل قن�اع الش�خصية 
املعروف�ة  الكرتوني�ة 
سلس�لة  باتمان.وترتاوح 
الجراحي�ة  العملي�ات 
التي س�وف تخض�ع لها 
الرضيع�ة »لون�ا« ما بن 
تدخالت،  وثماني�ة  س�تة 
وتبل�غ تكلفته�ا 98 ألف 
أف�راد  دف�ع  مم�ا  دوالر، 

عائلته�ا إىل إط�الق حمل�ة تربع لجم�ع املبلغ عرب 
مواقع التواصل االجتماعي.

وكانت الفحوصات الطبية التي س�بقت الوالدة قد 
عجزت عن كشف البقع السوداء يف وجه الرضيعة، 

قبل أن يتبن أنها مصابة بحالة نادرة من األمراض 
الجلدية املعروفة بالحمى الصباغية الحلقية. 

وتق�ول وال�دة الرضيع�ة إن ابنته�ا ظل�ت ضحية 
س�خرية واس�تهزاء من عدد كبري من األش�خاص 
بسبب البقع السوداء التي 
يف وجهه�ا، وإن األطب�اء 
إمكاني�ة  م�ن  حذروه�ا 
البق�ع  ه�ذه  تتح�ول  أن 
)رسط�ان  ميالنوم�ا  إىل 
مما  الصبغي�ة(،  الخالي�ا 
دف�ع عائلته�ا إىل التفكري 

يف إزالة هذه البقع. 
ويف املقاب�ل تلق�ى أف�راد 
عائل�ة الرضيع�ة العدي�د 
من رس�ائل املس�اندة من 
مس�تخدمي مواقع التواص�ل االجتماعي بالتغني 
بجمال الرضيعة وبالشبه الكبري بينها وبن البطل 
الكرتون�ي باتم�ان، مم�ا خفف عنه�ا املعاناة من 

حملة السخرية التي تتعرض لها ابنتهم.

 سجن أميركي بعد تسريبه معلومات 
عن مصابين باإليدز في سنغافورة

22 قاتال مأجورا نصفهم من الشرطة             

املراقب العراقي/متابعة...
رّسب  بعدم�ا  الس�جن  أمريك�ي  أودع 
معلومات رسية تخص آالف األش�خاص 
املصابن بفريوس نقص املناعة البرشية 

يف سنغافورة، ومعظمهم من األجانب. 
يوني�و  يف  كنتاك�ي  محكم�ة  ودان�ت 
امل�ايض ميك�ي فاريرا بروتش�يز بتهمة 
محاول�ة ابتزاز الحكومة الس�نغافورية 
املرسوق�ة. فق�د  البيان�ات  باس�تخدام 
حص�ل هذا األمريك�ي البالغ م�ن العمر 
34 عاماً ع�ىل البيانات من رشيكه وهو 
يف  أيض�اً  طبي�ب س�نغافوري س�اعده 
إخف�اء إصابته بفريوس نق�ص املناعة 
البرشي�ة للحص�ول عىل ترصي�ح عمل 
يف ه�ذه املدينة. وتضمنت تل�ك البيانات 
التي نرشت ع�ىل االنرتنت معلومات بما 
فيها أس�ماء وعناوين 14200 ش�خص 

شخصوا بإصابتهم بالفريوس. 
يف  ه�ذه  الترسي�ب  عملي�ة  وتس�ببت 
إث�ارة القل�ق ب�ن املصاب�ن بالفريوس 
الذي�ن يش�تكون من�ذ ف�رتة طويلة من 

مواجهتهم اإلجحاف يف سنغافورة. 
وحكم عىل بروتش�يز بالسجن 24 شهراً 
يف س�جن ف�درايل ع�ىل م�ا ج�اء يف بيان 
ملكتب املدعي العام األمريكي يف مقاطعة 
كنتاك�ي )رشق(، كم�ا أن�ه س�يخضع 
للمراقبة القضائية ملدة ثالث سنوات بعد 

إطالق رساحه. 
وأض�اف البيان أن البيان�ات طالت أكثر 

من 50 مواطناً أمريكياً. 
وق�ال املدع�ي الع�ام روب�رت م. دانكن 
علي�ه  املدع�ى  س�لوك  »كان  جوني�ور 
خط�ريا إذ أثر ع�ىل آالف األش�خاص يف 

أنحاء العالم«. 
ول�م يك�ن يس�مح لألجان�ب املصاب�ن 
بفريوس نقص املناعة )اإليدز( لسنوات 

بالدخول إىل سنغافورة. 
 لك�ن يف الع�ام 2015، بدأت الس�لطات 
الس�ماح لألجانب املصاب�ن بالفريوس 
بالقي�ام بزيارات قص�رية إال أنه ما زال 
يتوجب ع�ىل الباحثن ع�ن فرص عمل 
يف سنغافورة الخضوع الختبار فريوس 

اإليدز.

»الرائحة« تكشف مزرعة حشيش بـ12 مليون دوالر


